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61 ihracatçı birliği, 13 genel sekreterliği 
ve 27 sektörü ile 85 bine yaklaşan ihracat 
ailesinin çatı kuruluşu Türkiye İhracat-

çılar Meclisi (TİM), ihracata yeni başlayacak 
KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
amacıyla KOSGEB ile güçlerini birleştirdi. 
TİM Başkanı İsmail Gülle ve KOSGEB Baş-
kanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Mustafa Varank’ın katıldığı törenle “TİM-
KOSGEB İhracata İlk Adım Seferberliği İşbir-
liği Protokolü”nü imzaladı. 
İmza töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail 
Gülle, “2019’un ilk 8 ayında tam 12 bin fi rma 
ihracat ailesine katıldı. Bu fi rmaların 2,2 milyar 
dolar ihracata imza atmaları, bizler için son 
derece büyük bir mutluluk. Köklü fi rmalarımız 
ile birlikte, ihracata başlayan KOBİ’lerimiz, 
geçen yıl 168 milyar dolar olan ihracatımızı, 
12 aylık periyotta 180 milyar dolara taşımayı 
başardı. Bu seferberliği ülke sathına yaymak ve 
bir gün, 3,5 milyon KOBİ’mizin ihracat ailemize 
katılmasını görmek; TİM olarak en büyük hede-
fi mizdir” diye konuştu. 
Teorik bilgileri pratiğe dökebilmeleri için, 
KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek 
Programı kapsamında KOBİ’lerin ihtiyaçları 
gözetilerek TİM, yeni model ticaret heyetleri 
düzenleyecek, fi rmaları potansiyel müşterilerle 
buluşturacak. Gülle, “Dünya pazarlarındaki alı-
cılarla ilk temaslarında KOBİ’lerimizin yanında 
olacağız, ilk sözleşmelerinde, ilk sevkiyatlarında 
onlara destek vereceğiz. KOBİ’lerimizin dünya 

pazarlarına açılmasında gereken fi nansman 
desteği için önemli bir görev üstlenmiş olan 
EXİMBANK ile birlikte yeni nesil fi nansman 
metotları üzerinde çalışacak ve ihracatçıları-
mızı rakiplerine karşı güçlü kılacağız. Bu yapıyı 
daha kurumsal bir birlikteliğe dönüştürmek için, 
ülkemizde ihracatın merkezi sayılan bu bina-
mızda KOSGEB’in bir ofi s açması, ihracatımıza 
önemli katkı sunacaktır. Bu güç birlikteliğinin 
de desteği sayesinde, 100 binin üzerinde ihra-
catçı ile 226,6 milyar doları aşacağımıza emi-
niz. Protokol ve akabinde ortaya konacak çalış-
maların etkinliğini de çok sıkı takip edeceğiz. 
Programlarımıza katılan fi rmalarımızın ihracat 
faaliyetlerini ve devamlılıklarını düzenli olarak 
ölçeceğiz. Süreklilik sağlayan fi rmalarımızı bir 
üst sınıfa taşıyarak Ar-Ge, inovasyon, tasarım 
ve markalaşmaya eğilmelerini sağlayacağız. Bu 
sayede, mikro düzeyde elde edeceğimiz başarı-
ların makro düzeyde ihracatımıza ve buradan 
hareketle yatırım, istihdam ve büyümeye katkı-
larını hep birlikte göreceğiz” dedi.
TİM ve KOSGEB arasında imzalanan proto-
kol kapsamında ülkemizdeki KOBİ düzeyinde 
fi rmaların ihracata özendirilmesi amaçlanıyor. 
KOBİ’ler için ihracat konusunda kapsamlı 
mentorluk ve eğitim projeleri yürütülecek. 
Tüm dijital platformlar, ticaret heyetleri, fuar-
lar, pazar araştırmaları ve devlet destekleriyle ve 
dünya genelindeki Türkiye Ticaret Merkezleri 
ile KOBİ’ler artık tüm dünyaya erişebilecek. 
En büyük çekincelerin başında gelen, yurtdı-
şının uzaklık ve yabancılık algısının KOBİ’ler 
nezdinde kırılması sağlanacak. Firmalara eği-
tim ve danışmanlık hizmeti verilecek, şirketler 
araştırma faaliyetlerine dâhil edilerek en doğru 
ürünle en doğru pazarda yer almaları sağlana-
cak. Eğitimleri başarı ile tamamlayan fi rmalara 
“Dış Ticaret Eğitimi Katılım Sertifi kası” da 
verilecek.  TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

TİM ve KOSGEB, 
KOBİ’ler için Güçlerini 
Birleştiriyor

* Stoktan hemen teslim
* Kredi kartına 12 taksit imkanı
* Kampanya koşulları web sitemizde

Tesisat ve Yapı Sektöründe 
Sıradışı Fiyatlar İnternette

1" Acrefi ne
Sprinkler Kelepçesi

0,55 TL*

Askı ve Bağlantı Elemanları • Sismik & Titreşim Yalıtımı
Akustik • İş Güvenliği • Profesyonel El Aletleri
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Pump Expert

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

Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

ENDÜSTRİ

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

HVAC

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

ALT YAPI

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

YANGINLA MÜCADELE

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

SU TEMİNİ

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

DALGIÇ POMPALAR

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

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

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

EBITT EMEA
METEL INDUSTRIES LLC
P.O. BOX 8735, Dubai,
United Arab Emirates
Tel: 971-4-3331148
Fax: 971-4-3331480
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Türkiye’nin ve 
geniş bölge coğrafyasının* 

ilk ve tek AMCA 
Akreditasyonuna sahip 

Fan Performans
Test Laboratuvarı

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Çamlık Mah. Şenol Güneş Bulvarı No: 28 A Ümraniye / İstanbul 

Tel: (0216) 594 56 96  Faks: (0216) 594 57 17  E-mail: info@aironn.com.tr

Lütfen Yeni Adresimizi Not Ediniz:

Rusya ve Türkî Cumhuriyetler, 
Irak, İran, Körfez ve Kuzey 
Afrika Ülkeleri

* 

  Aksiyal Fanlar
  Radyal Fanlar
  Çatı Fanları
  Duman Egzoz Fanları

  Jetfanlar
  Metro Tünel Fanları
  Merdiven Basınçlandırma Fanları
  Sığınak Vantilatörü

Fan Dünyasındaki Yenilikler Yine Aironn’dan...
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Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W



ürünler

Baymak’ın Avrupa teknolojisiyle 
Türkiye’ye taşıdığı Lectus yoğuşmalı 
kazanlar %111‘e varan verimliliği ile 

yakıt tasarrufunu en üst noktaya taşıyor. Lec-
tus kazanlar, 5627 sayılı- Enerji Verimliliği 
Direktifi kapsamında hazırlanan “Binalarda 
Enerji Performansı” (BEP) yönetmeliği ile 
toplam kullanım alanı 2.000 m²’den büyük 
olan binalarda merkezi ısıtma sistemlerinin 
zorunlu hale geldiği bu dönemde kullanıcı-
lara avantaj sunuyor. Baymak Lectus duvar 
tipi yoğuşmalı kazan serisi içerisinde yer 
alan 65, 90 ve 115 modellerinin en büyük 
özelliği ise ‘Premix Yanma’ teknolojisi. 
Premix teknolojisine sahip Lectus kazanlar 
verimliliği belirleyen teknolojisi sayesinde, 
bir birim gaz için gerekli olan havayı, yanma 
öncesinde gaz ile karıştırarak ideal yanma 
sağlıyor. Eski tip kazanlarla karşılaştırıldı-
ğında Lectus kazanların performansında 
%30 oranında daha fazla verim alınıyor. 
Yüksek güç ve performansın bir arada 
olduğu Lectus kazanlar, renkli ve geniş 
LCD ekranı sayesinde kullanıcılara kul-
lanım kolaylığı sağlıyor. Baymak için özel 
üretilen RVS kaskad kontrol paneliyle, 15 
adet yoğuşmalı Lectus kazan tam otomas-
yona bağlı olarak kontrol edilebildiği gibi 

Baymak Lectus Yoğuşmalı Kazanlar

her kazan ayrıca, kendi içinde modüle edi-
lebiliyor. Hem bina yöneticileri hem de bina 
görevlileri için kontrol ve yönetim kolaylığı 
sunan RVS kaskad kontrol paneli ısıtma, 
kullanım sıcak suyu veya farklı zonların ayrı 
ayrı kontrol edilip, günlük ve haftalık ola-
rak programlanmasını da sağlıyor. Sisteme 
uzaktan erişim sağlayan web server arayüzü 
sayesinde tüm kontrol ve yönetimler iste-
nilen yerden kolaylıkla yapılabiliyor. Sistem 
herhangi bir sorun yaşadığında otomatik 
bilgilendirme ile konu merkeze ulaştırılarak 
çözüme en kısa sürede ulaşılıyor. 
Pahalı enerjiye karşı, temiz bir doğa için 
tasarlanan Lectus yoğuşmalı kazan serisi 
düşük emisyon değerleriyle çevre dostu bir 
ürün olarak dikkat çekiyor.  TS EN, CE ve 
ISO 9001 kalite belgesine sahip olan Lec-
tus kazanlar doğalgaz ve LPG kullanımına 
uygun olarak üretilmiştir. 500x500x750 mm 
kompakt ölçüleri sayesinde küçük alanlarda 
büyük kapasitelere ulaşma imkânı sağla-
yan Lectus, kazan dairesi kurulumunda da 
kolaylıklar yaratarak beklentilere tam anla-
mıyla cevap veriyor.
Özel Alüminyum.-Magnezyum.-Silisyum 
alaşımlı döküm eşanjörü sayesinde yük-
sek ısı iletkenliği sağlayan Baymak Lectus 
kazanlar, fiber kaplı paslanmaz çelik modü-
lasyonlu brülörü ve modülasyonlu fan grubu 
sayesinde maksimum verimi sunmaktadır.
Baymak Lectus Yoğuşmalı Kazanlar, duvar 
tipi yoğuşmalı kazan pazarında açık ara 
liderliğiyle pazara adını veriyor. Lectus 
serisi premix teknolojili yoğuşmalı kazan-
larda, devreye alınma tarihi itibarıyla 3 yıl 

garanti hizmeti veren Baymak, kazan dairesi 
çözümlerinde Baymak ürünlerinin tercih 
edilmesi halinde yoğuşmalı kazanlara 5 yıl 
sistem garantisi veriyor.

Teknik Özellikleri

•	 Kapasite: 65, 90, 115 Modelleri
•	 15 Kazana Kadar Kaskad Çalıştırma 
•	 Kaskad Sistem Baymak Kazanlar için 

RVS Siemens Kontrol Panelleri
•	 TS EN ve CE Belgeli, ISO 9001
•	 Geri Akım Klapesi ile Yüksek 

Güvenlik
•	 %111,3’ e Varan Yüksek Verim
•	 15 Kazana Kadar Kaskad Çalıştırma 
•	 Al-Mg-Si Döküm Isı Eşanjörü
•	 Paslanmaz Çelik Brülör
•	 Premix Modülasyon
•	 Sessiz Çalışma
•	 Donma Korumasına Sahip
•	 %16-100 Modülasyon Aralığı (Lectus 

115 için)
•	 Dijital Ekran
•	 Doğalgaz ve Propan ile Çalışma 

İmkanı
•	 Kompakt Ölçüler
•	 Düşük Emisyon Değerleri ile Çevre 

Dostu 
•	 100/150 mm Baca Bağlantısı
•	 0,8-6 Bar Arası Kazan Su Basıncı
•	 Gaz Hattı 21 Mbar Gaz Basıncı TM

4 . tesisat market 09/2019



Isı Köprüsüzlükte Son Nokta
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“Alıştığınız Üzere
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ürünler

ETNA; gelişmiş pompa özelliklerini 
inovatif teknoloji ile harmanlayarak 
Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülke-

sinde kaliteli, güvenli, yüksek performanslı, 
enerji tasarruflu ve düşük işletme maliyetli 
ürünlerini sektöre ve son kullanıcıların hiz-
metine sunuyor. Evsel ve endüstriyel ısıtma, 
soğutma ve iklimlendirme uygulamalarında 
su devridaimi için tasarlanan ETNA EILR 
& EILR-HF serisi in-line kuru rotorlu sirkü-
lasyon pompaları ile sistem verimliliği en üst 
seviyede tutuluyor.
Endüstriyel tesisler, konut, ticari bina, okul, otel, 
hastane, yurt gibi projelerde kullanılan ETNA 
EILR & EILR-HF serisi in-line kuru rotorlu 
sirkülasyon pompaları, maksimum 300 m3/h 
debi ve maksimum 95 mSS basma yüksekliği 
kapasite aralığına sahip olup agresif madde 
içermeyen sıcak ve soğuk su devridaimlerinde 
kullanılıyor.
In-line (aynı hat üzerinde giriş- çıkış) bağlantı 
ile tesisata direkt bağlanabilen ETNA EILR & 
EILR-HF serisi in-line kuru rotorlu sirkülas-
yon pompalarının pompa giriş-çıkışı, pompa 
gövdesi, çarkı döküm malzemeden üretiliyor, 

ETNA EILR & EILR-HF Serisi Sirkülasyon Pompaları

sızdırmazlığı ise mekanik salmastra (karbon-
seramik) ile sağlanıyor.
ETNA EILR-HF serisi frekans kontrollü sir-
külasyon pompaları ise motor üzerine bağlantı 
kelepçeleri ile takılabilen Hydrokon frekans 
kontrol sürücüsü sayesinde, değişken debi 
taleplerinde sistemin gerektirdiği fark basıncını 
sabit tutarak (ΔP: sabit) sistem talebini karşı-
lıyor, değişken devrin sağladığı düşük enerji 

tüketimi sayesinde işletim giderlerini azaltıyor. 
Hydrokon cihazı, her tip standart elektrik 
motorunun üzerine kolayca takılabilir ve sökü-
lebilir. İstendiğinde yeni bir pompa sistemine 
takılabildiği gibi, mevcut pompalara da bağlantı 
kelepçeleri kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde 
monte edilebilir. Böylelikle eski tesisatta çalı-
şan pompalar da frekans kontrol sürücüsü ile 
çalıştırılabilir. TM

Sebze meyve odaları için tasarlan-
mış olan SBA modeli, özel yapısıyla 
ürünler üzerinde lekelenmelere sebep 

olmadan ve zarar vermeden soğutma işle-
mini gerçekleştirir. SBA ürün yelpazesi ola-
rak 2xØ450’den 6xØ500 üfleme fan seçe-
neklerine sahip olup 8 mm hatveli olarak 
imal edilir. Ürün kapasitesi ise (+2°C/-3°C) 
şartlarında 4,2kW’tan 44,3kW’a kadardır. 
Katalog kapasiteleri Eurovent SC2 şartının 
yanı sıra sebze meyve odaları için To:+2/
Te:-3 olarak da verilmiştir. Ürün 1/2” ve 5/8” 
bakır borulu, alüminyum folyolu ve kabini 
galvaniz çelik üzerine Ral-7035 boyalıdır. 
Sarbuz ürünleri montaja uygun halde sevk 
edilir. Kullanım şartlarına bağlı olarak HT 
veya LT tip elektrikli defrost seçeneklerine 
sahiptir. Ürün üzerinde kullanılan rezistans-
lar %100 kaçak akım testinden geçirilmiştir 
ve paslanmaz çelikten üretilir.TM

Sarbuz’dan SBA Tarım Ürünleri Oda Soğutucuları
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ürünler

Wilo-Stratos ürün ailesi büyümeye 
devam ediyor. Sistem verimlili-
ğine büyük katkı sunan, ilk akıllı 

sirkülasyon pompası Stratos MAXO’nun 
ardından toplam verimliliği üst düzeye çıka-
ran bir başka ürün olan Stratos GIGA da 
ürün ailesinde yerini aldı. Çıktığı ilk yıldan 
itibaren, bina otomasyonuyla uyumlu ıslak 
rotorlu sirkülasyon pompası ihtiyacı oldu-
ğunda akla ilk gelen Stratos pompalar, artık 
yerini yavaş yavaş sadece pompa olarak değil 
sistem verimliliğine de büyük katkı sunan, ilk 
akıllı sirkülasyon pompası Stratos MAXO’ya 
bırakmaya başladı. Stratos MAXO, üstün ile-
tişim yetenekleriyle; çalışma noktasının önce-
den set edilmesine ihtiyaç duymaksızın sis-
tem ihtiyacını analiz edip, en verimli noktada 
otomatik çalışma özelliği (Dynamic Adapt 
Plus), sekonder devre pompaları ile iletişim 
halinde olup primer devredeki debi talebi, bu 
verilere göre otomatik olarak karşılayabilme 
özelliği (Multi Flow Adaptation) ve sabit 
debi fonksiyonları ile sıcaklık odaklı T-Sabit, 
ΔT-Sabit özellikleri sayesinde sadece pompa 
olarak verimliliği değil tesisat verimliliğini de 
üst noktaya taşıyor. Stratos ailesinin parlayan 
tek yıldızı Stratos MAXO değil. Bununla 
beraber IE5 motor verimliliğine sahip Stratos 
GIGA ve Stratos GIGA-Dinline yapısıyla 22 
kW’a kadar ürün gamını genişletirken, blok 
yapısıyla Stratos GIGA B de Stratos ailesinde 
yerini aldı.

Yüzde 70’e varan enerji tasarrufu 
sağlanıyor

Stratos GIGA, geliştirme sürecinde tahrikten, 
elektroniğe ve hidroliğe kadar tüm bileşenle-

rin birbiriyle optimum düzeyde uyumlu bir 
şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde tasar-
landı ve böylece toplam verimlilik üst düzeye 
çıkarıldı. Bu sayede aynı koşullarda, sabit 
devirli bir pompayla kıyaslandığında yüzde 
70’e varan enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu aynı 
zamanda her pompa için yılda 8 ton daha 
az CO2 salımı demek. Söz konusu yüksek 
verimlilik koşulları, hem ekonomiye hem de 
çevreye dosttur. Yüksek verimlilik koşulları 
dendiğinde Stratos GIGA ile beraber anılan 
HED (High Efficiency Drive) sürücüden 
de bahsetmek gerekir. HED motorlar, IE4 
ve üzeri motor verimliliğini ifade eden, hafif 
-aynı nominal güçteki asenkron motorlara 
göre yaklaşık üç kat daha küçük- ayrıca motor 
ve sargılarda malzeme miktarı revize edilerek 
motor kayıpları minimize edilen yine yüksek 
verimliliğe odaklanmış bir motordur.

Daha hafif ve daha küçük

Çark çapının ve dolayısıyla pompa gövdesinin 
küçülmesi, hidrolik performans kısıtlanma-
dan gerçekleştirilmiştir. Bu sayede geleneksel 
pompalarla kıyaslandığında ağırlıkta yüzde 
55, boyutlarda yüzde 39 daha küçüktür. Kom-
pozit malzemeden (PPS/GF40) çark yine 
hafifliği ile hidrolik performansa katkı sunar-
ken korozyona karşı da yüksek dayanım sağlar.
HVAC proseslerinde oldukça yaygın olarak 
kullanılan Δp-c, Δp-v, PID ve özellikle primer 

devreler için n-sabit kontrol fonksiyonları ara-
sında kolay geçiş imkânı ve harici kontrolörler 
ile maksimum uyumluluk adına 0-10V, 2-10V, 
0-20 mA, 4-20 mA analog girişler, bina oto-
masyonuyla entegrasyonu sağlayan BACnet, 
Modbus (RTU), LON gibi IF modüller, genel 
arıza ve gelen çalışma SSM ve SBM röleleri 
mevcuttur.
Entegre ikiz pompa yönetimi sayesinde, her 
bir tekli pompa y-boru bağlantısıyla ikiz 
pompa olarak da, ana/yedek ve paralel olarak 
işletilebiliyor. Stratos GIGA, 22 kW’a kadar 
genişleyen 500 m3/h, 65 mSS olarak maksi-
mum debi ve maksimum basma yüksekliği ve 
140°C maksimum akışkan sıcaklığı ile inline 
sirkülasyon pompaları arasında zirveye otu-
ruyor.

Stratos GIGA-B’nin özellikleri

Kontrol modları, bina otomasyonu ile ileti-
şim, genel arıza ve çalışma sinyalleri, analog 
sinyal girişleri konusunda aynı özellikler blok 
yapılı, tek kademeli, kuru rotorlu sirkülasyon 
pompası Stratos GIGA - B için de geçerlidir. 
Crono Bloc-BL pompalardan aşina olduğu-
muz motor gövdesinde kondens tahliye delik-
leri, korozyona karşı koruma sağlayan katafo-
rez gövde kaplaması, entegre PTC termistör 
ile motor koruması Stratos GIGA – B için de 
standart özelliklerdir.
Ayrıca ikiz pompa yönetimi sayesinde iki adet 
tekli pompa yine “Y” bağlantısı ile ikiz pompa 
olarak ana/yedek ve paralel işletim, 24 saat-
lik pompa döngüsünde çalışabiliyor. Stratos 
GIGA – B, 110 m3/h maksimum debi ve 50 
mSS maksimum basma yüksekliğine sahip 
blok pompalardır.
Tüm Stratos pompalarda olduğu gibi Stratos 
GIGA ürün serisinde de Wilo’nun geleneksel 
yeşil düğme teknolojisi ile kolay kontrol ve 
ekran üzerinden menüler arası geçiş, çalışma 
bilgisi alma/yönetme mevcuttur. Ayrıca fab-
rika montajlı olarak fark basınç sensörlü olarak 
da sipariş edilebilir.TM

Wilo Stratos GIGA
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Bosch’un enerji verimliliğinde A sınıfında 
yer alan yeni 24 kW kapasiteli Condens 
2200i W yoğuşmalı kombisi, düşük ses 

seviyesiyle evlerdeki konforu artırıyor.

Daha çok doğalgaz tasarrufu 
Bosch Termoteknoloji’nin 2019 yılının ilk 
ayında piyasaya sunduğu A sınıfı enerji verim-
liliğine sahip yeni nesil yoğuşmalı duvar tipi 
kombi Condens 2200i W’nin 1:5 modülas-
yonlu brülörü, anlık ısı ihtiyacınıza göre ken-
disini otomatik olarak ayarlıyor. Cihaza ihtiyaç 
olmadığı durumlarda, cihaz kapasitesini 5’te 
1’i kadar kendiliğinden kısabiliyor ve böylece 
gereksiz gaz tüketimini önleyerek, doğalgaz 
faturalarında tasarruf sağlıyor.

Düşük ses seviyesi
Condens 2200i W kaliteli izolasyonu sayesinde, 
24 kW maksimum ısıtma kapasitesinde sadece 

Bosch’un A Sınıfı, Yüksek Verimli Yoğuşmalı Kombisi Condens 2200i W ile 
Tasarruf Çok Kolay

45 db(A) olan düşük ses seviyesiyle bulunduğu 
ortamda yaşayanları rahatsız etmeden, evler-
deki konforu artırıyor. 

Modülasyonlu oda kumandası ile 
kullanımda A+ enerji verimliliği
ErP (Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliğine 
göre Condens 2200i W’nin nominal kapasitesi 
24 kW, mahal ısıtma verimliliği ise %94’tür.  
A sınıfı yeni nesil yoğuşmalı kombi; modülas-
yonlu ve dış havaya göre çalışan bir oda kuman-
dasıyla kullanıldığında, bu özelliklere sahip 
oda kumandalarının getirdiği ilave 4 puan ile 
toplam sistem verimliliği %98’e çıkarak enerji 
verimliliği sınıfı A+’a ulaşıyor. 

Doğalgaz faturalarında daha çok verim almak için 
Bosch Termoteknik uzmanları modülasyonlu  
oda kumandası ile oluşturulan sistemleri öne-
riyor. TM

Dünyada ilk defa üretilen, tümüyle 
kapasitif dokunmatik ekranı bulu-
nan, farklı dokunma jestlerine göre 

farklı işlemler yapan, üzerinde hiç tuş bulun-
madığı için maksimum ekran boyutuna sahip 
Dixell XT-T ve XD-T model termostatlar, 
SODEX 2019 İstanbul Fuarı'nda görücüye 
çıkıyor.

•	 Dokunmatik teknolojisi ile daha etkin 
çalışma ortamı, 

•	 Birkaç dokunuşla bilgiye ulaşma,
•	 İnteraktif ve ultra-geniş ekran, 
•	 Düşük GWP soğutkanlarla uyumlu, 
•	 Hızlı kurulum ve servis imkânı, 
•	 Su ve toza dayanıklı,
•	 Kablosuz haberleşme teknolojisine sahip,
•	 VSD kompresör sürüş özelliklerine sahip 

bu kontrolör ailesi “termostat” kavramına 
yeni bir bakış ve yaklaşım getiriyor. 
Patentli teknolojisiyle önümüzdeki 

yıllarda sektörde sıklıkla göreceğimiz 
bu ürünün yeni bir kontrolör standardı 
oluşturacağı belirtiliyor. 

Fuar akabinde satışa sunulacak ürünle-
rin modellere göre özellikleri değişiyor ve 
çeşitleniyor. Detaylı bilgi için EMERSON-
DIXELL Türkiye Genel Dağıtıcısı olan Ercan 
Teknik A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz. TM

EMERSON-DIXELL Yeni Nesil Endüstriyel/Ticari Tip Buzdolabı 
Termostatları
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Duman tahliyesi ve binalarda duman kontrolü, bina güvenliği 
açısından son derece önem teşkil eden bir konu haline geldi. 
Özellikle yüksek binalarda, insanlara güvenli kaçış koridoru 

oluşturmak açısından, duman tahliyesi önemli rol oynuyor. Duman 
damperleri, normalde kapalı olan damperlerdir ve yangın esnasında 
açılarak duman tahliyesini gerçekleştirir. Yangın esnasında açık olan 
damperler, kesit alanlarını koruyarak duman tahliyesini sağlarken, kapalı 
konumda kalan damperler de duman ve ısı geçişini engelleyerek yan-
gının yayılmasını engeller. Genellikle tercih edilen duman damperleri 
klapeli tip ya da çok kanatlı tiptir. İlgili binanın yangın senaryosuna 
ve gerek görülen güvenlik seviyesine göre, motor korumalı/korumasız, 
kalsiyum silikat gövdeli /metal gövdeli, tekil kompartımanlı (single) /
çoklu kompartımanlı (multi) gibi seçenekler mevcuttur. Montaj derin-
liğinin bu tip damperler için yeterli uzunlukta olmadığı, daha hızlı 
açma sürelerinin istendiği projelerde duman tahliye kapakları ideal 
çözüm olarak kullanılır. Motorlu ve motorsuz seçenekleri ile, yüksek 
sayıda açma kapama çevrim sayıları ile bina havalandırmasında dahi 
kullanılabilir. Rf-T marka KAMOUFLAGE duman tahliye kapakları, 
özellikle otel, iş merkezi, rezidans koridorlarında duman tahliye damperi 
ve yerine kullanılan alternatif bir üründür. Kapak Ca-Si malzemeden 
yapılmış olup, yangın esnasında yangın algılama sisteminden gelen 
sinyal doğrultusunda, şaftın içine doğru açılır. Kapaklar yangına 120 
dakika dayanımlı olup, EN 1366-10 standardına göre test edilmiş EN 
12101-8 ürün standardında EI 120 (Vde i <-> o) S 1500 AA MULTI 
ve EI 120 (Vho i <-> o) S 1500 AA MULTI özelliğini sağlar. Kapağın 
üzeri boyanabilir, duvar kağıdı, seramik gibi dekorasyon malzemeleri ile 
kaplanabilir özellikte olduğundan dekoratiftir ve mimari açıdan estetik 
görünüme sahiptir. Kapaklar tek kapak (300x385 mm-700x1075 mm) 
ya da çift kapak (350x385 mm-1100x1105 mm) olarak imal edileblir. 
Ayrıca ürün “Fransız Janus I'Industrie” ödüllüdür.TM

RFT KAMOUFLAGE Duman Tahliye 
Kapağı

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
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ürünler

Global, iç mekan konfor çözümleri ve 
hizmetleri sağlayıcısı ve bir Inger-
soll Rand markası olan Trane®, 

su soğutmalı vidalı soğutma gruplarından 
oluşan XStream™ serisinde yeni modelle-
rini piyasaya sunuyor. Yeni XStream RTHF 
XSE üniteleri, piyasada bulunan diğer vidalı 
soğutma gruplarından çok farklı olarak 3,0-
3,6 MW arasında yüksek kapasiteler sunu-
yor ve konfor soğutma uygulamalarında daha 
yüksek kısmi yük verimine ihtiyaç duyan bina 
sahipleri için güvenilir ve verimli bir alternatif 
sağlıyor. RTHF XSE, kısmi yük Mevsimsel 
Enerji Verimliliği Oranını (SEER), sabit gaz 
debili modellere kıyasla yüzde 10 artırarak 
10,1 SEER ve 10,24 Entegre Kısmi Yük 
Değerine (IPLV) ulaşan yenilikçi Değişken 
Vi teknolojisine sahiptir. Bu özellik, RTHF 
XSE’yi Trane XStream portföyünde bulunan 
en verimli soğutma grubu haline getiriyor. 
Trane Europe’da Portföy Yöneticisi Erik van 
Oossanen, “Trane, şu an piyasada 3,6 MW’ye 
kadar yüksek kapasiteli vidalı soğutma grup-
ları sunan tek üreticidir. Yeni RTHF XSE 
üniteleri ile ulaştıkları en yüksek kısmi yük 
verimlilik seviyeleri sayesinde Trane, bina 
sahiplerine konforlu soğutma gereksinimle-
rini karşılamaları için maliyet, enerji ve işletme 

verimliliği, yüksek kapasite ve güvenilirlikten 
oluşan eşsiz bir karışım sunuyor” diyor.

Yeni RTHF XSE soğutma 
gruplarının önemli özellikleri:

•	 10,1 SEER ve 10,24 IPLV’ye kadar kısmi 
yük verimlilik seviyeleri sunabilen Adaptif 
Frekans Sürücüsü (AFD) ile Değişken Vi 
kompresör teknolojisi

•	 Devre başına soğutma sıvısı içeriğini 
azaltan ve güvenilirliği artıran çift devreli 
yapılandırma 

•	 Çift güç kaynağı
•	 Dalgalanma riski olmadan stabil  

kısmi yük
•	 Değişken primer akış kullanımına 

uyumlu ve daha da yüksek sistem 
verimliliği sağlayan seri karşı akış 
tasarımı. TM

Yeni Trane XStream RTHF XSE Vidalı Soğutma Grupları

Knauf tarafından son teknoloji kullanı-
larak geliştirilen yüksek yangın daya-
nımına sahip A1 sınıfı özel Alçıpan® 

olan Flameboard®, duvar, tavan ve şaft sistem-
leri yangın testleri esnasında gösterdiği düşük 
büzüşme özelliği sayesinde, başka herhangi bir 
yalıtım malzemesi kullanmadan 2 saat yangın 
dayanımını kolaylıkla sağlıyor. Flameboard®, 
TS EN 15283-1’e uygun olarak tip GM-FR 
olarak üretiliyor. Bu standarda göre üretilen 
plakalar arasında en düşük ısı iletkenlik değe-
rine (0,23 W/mK) sahip plakalardan biridir. 
Her iki yüzünde cam elyaf şilte bulunan ve 
uygulandığı her yüzeye 2 saate kadar yangın 
dayanımı sağlayan Flameboard®, pasif yangın 
dayanımı gereksinimi duyulan tüm alanlarda 
kullanılabiliyor. 

Profesyonellerin pasif yangın 
dayanım sistemleri için tercihi
Tüm kuru yapı sistemlerinde, özellikle yük-
sek yangın dayanımı talep edilen iç cephe 
uygulamalarında kullanıma uygunluğuyla ön 
plana çıkan Flameboard® duvar, tavan ve şaft 
sistemlerinde yapı profesyonellerinin tercihi 
oluyor. Flameboard® duvar sistemleri, 2 saat 
yangın dayanımını, her iki yüzünde tek kat 
Flameboard® kullanarak, 10 cm kalınlıkta 
ve sadece 45 kg/m2 ağırlıktaki hafif duvar 
sistemleri ile sağlayabiliyor. Şaft duvarlarında 
ise her iki yönden 2 saat yangın dayanımı 
sağlayan özelliği ile öne çıkıyor. Ayrıca asma 
tavanlarda 2 saat yangın dayanımı da sağlı-
yor. Flameboard® sistemleri, yangın dayanım 
sürelerini herhangi başka bir yalıtım mal-

zemesi kullanmadan sağlıyor. Yüksek yüzey 
kalitesi ile pasif yangın dayanımı gereksinimi 
duyulan tüm alanlarda rahatlıkla uygulanabi-
len Flameboard®, Knauf ’un sunduğu diğer 
sistem çözümleri gibi tüm ihtiyaçlara kolayca 
çözüm oluyor.  TM

Knauf’tan Yüksek Yangın Dayanımına Sahip Flameboard® Duvar ve Tavan 
Sistemleri
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Siz de ısıtma sistemleriyle ilgili her türlü ihtiyacınız için Totaline’a gelin, 

kaliteye çok uygun fiyatlarla tek adresten sahip olmanın keyfini çıkarın.
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ürünler

35 yıldır akışkan kontrolü için ürün ve 
çözümler üreten TORK; proses otomas-
yon sistemleri, dizayn, projelendirme, 

montaj, devreye alma hizmetlerinin yanında 
ölçü kontrol cihazlarında alanında uzman 
firmaların Türkiye temsilciliğini yapıyor. IP 
çeviriciler bir nevi akım kontrollü regüla-
tördür. Kullanım alanı olarak IP çeviricileri 
aktüatörler, pozisyonerler, hava silindirleri, 
sıvı-gaz proses enstrümanlarında, fren ve 
kavrama uygulamalarında, iklimlendirme 
sistemlerinde, tekstil, enerji ve petrokimya 
sektörlerinde çokça karşımıza çıkar.

Aldapool Havuz Tipi Nem Alıcı Klima 
Santralleri; kapalı yüzme havuzları, 
kurutma prosesleri ve nem alma 

ihtiyacı duyulan özel yerlerin rutubetinin 
alınması ile iklimlendirmesi için geliştirilmiş 
özel klima santralleridir. Aspiratör, vantilatör, 
ısı geri kazanım bataryası, direkt genleşme, 
soğutucu ve ısıtıcı, sıcak sulu son ısıtma ve 
elektrikli rezistans tipi ısıtıcı bölümlerinden 
oluşmaktadır. Nem alma ve soğutma çevri-
minin kademeli olarak sağlanması için sessiz 
olan hermetik kompresörlere sahiptir. Cihaz; 
nem alma çevrimi için özel olarak hazırlanmış 
kontrol programını içeren elektronik panel ve 
seri koruma kilitlemeleri ile teçhiz edilmiş, 
elektrik kumanda sistemi cihaz bünyesine 

TORK’tan IP Çeviriciler

Aldağ’dan Aldapool Havuz Tipi Nem Alıcı Klima Santralleri

Type 1000
Type 1000 serisi IP çeviriciler, endüstride 
düşük maliyetli uygulamalarda kompakt bir 
çözüm sunar. Uygun fiyatı ile Type 1000 serisi 
IP çeviricilerinin geniş bir çıkış basınç yel-
pazesi vardır. 3pisg (0.2 Bar)'dan 120psig 
(8.3Bar)'a kadar çıkış seçeneği bulunur. Aynı 
şekilde besleme basıncı da 150psig (10.4Bar)'a 
kadar sağlanabilir.

Avantajları:
•	 Ekonomik fiyat
•	 Küçük boyut
•	 Düşük hava debi tüketimi
•	 Herhangi bir pozisyonda monte 

edilebilmesi
•	 Hafif ağırlık
•	 Geniş besleme basınç aralığı
•	 Düşük besleme basıncı
•	 ATEX (Opsiyonel)

Type 2000
Type 2000 serisi IP çeviricileri ise yüksek has-
sasiyet gerektiren veya zorlu şartlarda çalışan 
proseslerde çözüm olarak TORK tarafından 
sunulur. Type 2000 serisi IP çeviricilerinin 
en önemli özelliği sıcaklık kompanzasyonu 
ile sıcaklık farklarından etkilenmeden doğru 
çıkışı verebilmesidir. Ek olarak titreşimli, 

yerleştirilmiş ve elektrik bağlantıları yapıl-
mış vaziyette teslim edilir. Otomatik kontrol 
sistemi sayesinde yaz, kış gece ve kış gündüz 
modüler seçenekleri ile havuz mahalini iste-
nilen sıcaklık derecesi ve nem mertebesinde 
şartlandırmak, taze hava ve egzoz ihtiyacını 
karşılamak mümkün olur. MODBUS pro-
tokolü ile bina otomasyon sistemine bağla-
nabilir. Kapalı havuz yüzeyleri göz önünde 
bulundurularak 6 ayrı tip ve kapasitede seri ve 
modüler olarak paket halde üretilir. Aldapool 
ALPS serisi nem alma cihazları bünyesine 
yerleştirilen çapraz akışlı %80 verimli ısı geri 
kazanım sistemi ile boyutları küçülerek kap-
ladığı hacimden %16, harcadığı enerjiden de 
%30 tasarruf sağlar. TM

korozif ortamlarda, giriş basıncının sürekli 
değiştiği, nemli ve yağlı hava kullanılan uygu-
lamalarda doğru çalışabilmesi onu rakiple-
rinden ayırır.

Avantajları:
•	 Sıcaklık kompanzasyonu 
•	 Yüksek hassasiyet
•	 Zorlu şartlar altında doğru çıkış (titreşim, 

nem, sıcaklık vb etmenlerden etkilenmez)
•	 Herhangi bir pozisyonda monte 

edilebilmesi
•	 Giriş voltaj dalgalanmalarından 

etkilenmez
•	 ATEX (Opsiyonel) TM
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Avrupa’nın öncü brülör markalarından 
ECOFLAM; çevreci yanma tekno-
lojilerinde yeniliklerine devam edi-

yor. Özellikle dünyamızı etkisi altına alan sera 
gazları yayınımı ile küresel ısınma ve özellikle 
yeşile zarar veren NOx (azot oksit bileşenleri) 
ürünlerinin kontrol altına alınması için yakma 
sistemlerindeki baca gazı emisyonlarının 
minimize edilmesi bir hayli önem kazanıyor. 
Görüyoruz ki bu bilinç başta Avrupa ve Çin 
olmak üzere dünyanın birçok yerinde oluşmaya 
başladı ve her geçen gün daha da güçleniyor. 
Standart yakma teknolojileri ile ulaşılama-
yan ULTRA Low Nox baca gazı emisyon 
değerleri, Ecofl am’ın geliştirdiği özel yakma 
başlığı ve yakma sistemi tasarımı sayesinde 

artık yakalanabiliyor. Kısacası FGR (Baca 
Gazı Resirkülasyonu) şeklinde adlandırılan 
sistemde, brülörün özel tasarlanmış gaz yakma 
başlığının yanında, bacadan alınan atık gazların 
yakma havasıyla birleştirilmesiyle yanmamış 
kötü emisyona sahip gazlar tekrar yakılmış olu-
yor. Bu sistem sayesinde bacagazı NOx değeri 
30 mg/kwh altına düşürülebiliyor. Brülörün 
bu özel tasarımının yanında mikproses yakma 
yönetim sistemi ve bacagazı trim sistemi de 
kullanılması gerekiyor. Bacagazı trim sistemi 
ile bacadaki NOx değeri sürekli ölçülüyor ve 
hedefl enen limit değerlerin yukarısına çıkması 
durumunda, bacagazı yakma havası ile karış-
tırılıyor. Sonuçta her zaman çevreci emisyon 
değerleri garanti altına alınmış oluyor. TM

Ecofl am’dan Ultra LowNox Brülörler





ürünler

Kampmann Katherm HK yer 
konvektörü; tarihi yapılar, 
oteller, ticari binalar, ofi s kat-

ları ve showroomlarda enerji tasarrufu 
sağlayarak yüksek performanslı ısıtma 
ve soğutma yapmak üzere tasarlandı. 
10 bar ve 120°C’de çalışma basıncına 
uygun olan ve 2 veya 4 borulu olan 
sistemde hem ısıtma hem de soğutma 
için kullanılan HK yer konvektörü, 
geliştirilen EC fan teknolojisi saye-
sinde sessiz çalışır ve ısı kaybının yük-
sek olduğu mekânlarda %50 enerji 
tasarrufu sağlar. 
Katherm HK, KaControl teknolojisi 
ile uyumlu BACnet, Modbus veya 
LON gibi bina otomasyon sistemle-
rine kolayca entegre edilir. 

Soğutma modunda, geliştirilmiş yoğuşma 
suyu drenajı sayesinde yoğuşma tavasının 
temizliği kolayca yapılır ve Katherm HK 
tamamen hijyenik kalır.  
Kampmann Araştırma ve Geliştirme 
Merkezinde geliştirilen Katherm HK yer 
konvektörü, daha kaliteli iç ortam havası 
oluşturabilmek için opsiyonel olarak taze 
hava bağlantı aksesuarlarına sahiptir. 
Türkiye’de Agon A.Ş. tarafından temsil 
edilen Kampmann HK; pencere, köşe ve 
duvar tiplerine uyumlu aksesuar seçenek-
leri, isteğe uygun ızgara renk seçenekleri 
naturel ve paslanmaz alternatifl eri ile tercih 
edilen Katherm HK yer konvektörü ile 
mimari tasarımların değişen yerleşim ihti-
yaçlarını estetik olarak tamamlayan, geniş 
ızgara opsiyonları sunuyor.TM

Soğutma Sisteminde Yüksek Performanslı (DIN EN 16430) Kampmann HK 
Yer Konvektörü 

Samsung’un geliştirip soğuk hava çarp-
ması olmadan serinletme amacıyla piya-
saya sunduğu ürün grubunun en önemli 

ürünlerinden biri “360 Kaset”. Soğuk cereyan 
olmadan serinliğin konforunu sunan Sam-
sung 360 Kaset Tipi Üniteler, 2016 IF Design 
ödüllü son derece şık bir tasarıma sahip. 
Samsung 360 Kaset Tipi Üniteler, adını aldığı 
360 derece üfl eme alanıyla, havayı tüm alan-
lara homojen bir şekilde dağıtır ve bulunduğu 
mekânın her köşesine ulaştırabilir. 
Bölgesel ısı farklılıklarını da en aza indirger. 
Geleneksel kaset tipi ünitelerin direkt etki 
alanı ile ulaşılmayan kör noktalar arasında 
sıcaklık farkı 2,3°C’yi bulurken, Samsung 
360 Kaset Tipi Ünitelerde dairesele homojen 
üfl eme teknolojisi ile bu fark 0,6 °C’ye kadar 
düşer. Ayrıca, sektörde bir ilk olan Samsung 
patentli kanatsız yapısı ile geleneksel kaset tipi 
ürünlere göre hava çıkış yollarında meydana 
gelen sürtünme kayıplarından doğan debi 
kayıplarının önüne geçilir. 
Bu sayede; iklimlendirilen ortama %25 ora-
nında daha fazla hava debisi sağlanır. 
Kanatsız yapısında bulunan booster fan-
lar ile havayı zemine yatay yönlendirerek, 

kanat kullanımından kaynaklı, insanların 
üzerine yapılan direkt üfl eme neticesinde 
oluşan soğuk cereyan etkisini ortadan kal-
dırır. Booster fanlar yardımı ile hava akışını 
kontrol ederek, yatay, çapraz, dikey salı-
nım yaparak havayı 4 farklı yönde kontrol 
edebilir. TM

Samsung 360 Kaset Tipi Üniteler
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Tasarımı ve tüm analizleri 
GF Hakan Plastik Ür-Ge 
ekibine ait olan GF 

Aerator; gökdelenler, rezidanslar, 
AVM’ler gibi çok katlı binalar 
için özel olarak geliştirildi. Mak-
sime edilmiş drenaj kapasitesiyle 
tek seferde 6 değişik bağlantıya 
olanak veren hareketli akışkan 
sistemi GF Aerator, akıllı aerodi-
namik tasarımı ile mükemmel akış 
performansı sağlıyor.

Çok noktalı fonksiyonel 
kullanım

İlk kez Mart ayında ISH 2019’da GF standında 
sergilenen ve büyük ilgi gören GF Aerator, gele-
neksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, optimize 
edilmiş tasarımıyla malzeme, yer ve maliyet avan-
tajı getiriyor. Silenta Premium ve Silenta 3A ile 

GF Hakan Plastik’ten Yeni Nesıl Atıksu ve Drenaj Sistemi: GF AERATOR

uyumlu olan ürün, kesme ve kay-
nak işlemine gerek kalmadan push-
fit (contalı) olarak hızlı ve kolay 
şekilde monte edilebiliyor. DN100, 
DN78/DN75 çaplı borularla bağ-
lantı sağlanan sistemde, ayrıca ek 
havalandırma boru hattı gerekliliği 
ortadan kaldırılarak maliyet avan-
tajı da yaratılıyor. 
Halojen içermeyen ve çevre dostu 
polipropilen malzeme ile tasarla-
nan GF Aerator, %100 geri dönü-
şüm özelliği taşıyor. Mineral takvi-
yeli malzemesi ile akustik optimi-
zasyonu sağlanan sistem, Silenta 
Premium ve Silenta A atıksu ve 

drenaj sistemleri ile yaşam alanlarının konforu-
nun artırılmasına katkı sağlıyor.
GF Aerator, tesisatlarda daha iyi performans, 
daha az yer, daha az işçilik ve malzeme maliyeti 
sunuyor. TM

FOUR HPGK, ısı pompası sistemi ile 
ısı geri kazanım sisteminin birleştiril-
mesi ile ortaya çıkan yüksek verimli 

tavan tipi bir ısı geri kazanım cihazıdır. Cihaz 
sadece klima cihazları ile ısıtılıp/soğutulan 
ortamların ek başka bir ünite olmadan taze 
hava ihtiyacını karşılayamaması üzerine geliş-
tirilmiştir. Taze havaya ihtiyaç duyulan res-
toranlar, mağazalar, ofisler, tarihi binalar gibi 
yerlerde bu cihazı kullanmak, istenen taze 
hava ihtiyacını iç ortam şartlarını bozmadan 
sağlar. Ayrıca iklimlendirilen ortamda hava-
landırmadan kaynaklanan enerji kayıplarını 
da minimuma indirir. 
Cihaz içerisinde kapasitelerine uygun olarak 
ısıl verimliliği ve basınç düşümü ilişkisi en iyi 
şekilde optimize edilmiş Eurovent sertifikalı 
bakır borulu, alüminyum kanatlı plakalı ısı 
geri kazanım eşanjörleri kullanılmaktadır. Isı 
eşanjörü ile iç ortamdan atılan havayla dış 
ortamdan alınan taze havayı birbirlerine karış-
tırmadan ısı transferi yapmasını sağlar. Eşan-
jörden çıkan ısı transferi gerçekleşmiş taze 
hava ve egzoz havası, cihaza entegre edilmiş 
ısı pompası sistemi ile ısıtılıp/soğutulmaktadır. 

Isı transferi işlemi sırasında oluşan yoğuşma 
sonucu biriken su, paslanmaz çelikten imal 
edilmiş yoğuşma tavası ile dışarı atılır. Ayrıca 
dış hava şartlarının uygun olduğu durumlarda, 
cihaz enerji harcamadan “freecooling” özelliği 
ile havalandırma yapmaktadır.
Cihazda hava akışını motora direkt akuple, 
geriye eğik kanatlı yüksek verimli radyal fanlar 
kullanılarak sağlanır. Fanlar düşük ses sevi-
yesi ve optimum verimlilikte çalışmaktadır. 

Ekonomik AC fan seçeneği yanında yüksek 
verimli EC fan seçeneği de sunulmaktadır. 
Ayrıca G4 sınıfı filtre ile taze hava filtrasyonu 
yapılmaktadır. Fanlara ve filtrelere kolay ula-
şım için müdahale kapakları cihaz üzerinde 
kilitli olarak bulunmaktadır. Kompakt yapısı 
ile Plug&Play mantığıyla geliştirilen cihaz dış 
üniteye ihtiyaç duymaz ve standart olarak çok 
fonksiyonlu güç kontrol ünitesi ve oda kontrol 
paneli ile kontrol edilebilmektedir.TM

Doğu İklimlendirme FOUR-HPGK Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı
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Elginkan Topluluğu çatısı altında 30 
yılı aşkın süredir iklimlendirme sek-
törünün en güçlü markalarından biri 

olarak faaliyetlerini sürdüren E.C.A., ISK-
SODEX Fuarı kapsamında E.C.A., Calora 
Premix Kombi, 2020 yılında pazara sunacağı 
Confeo Premix Kombi, Phoneix Şofben, Felis 
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan, Elektronik 
Dijital Termostatik Vana, Helios Radyatör ve 
radyatörü adeta bir oyun öğesine dönüştüren 
Magnet Radyatör gibi yeni ürünlerini ilk kez 
sektör temsilcileriyle buluşturuyor. 

Felis Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Kazanlar 

Felis duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, çevre 
dostu ve düşük emisyon değerleriyle Avrupa 
ErP normlarını sağlıyor. Entegre baca klapesi 
sayesinde baca maliyeti uygunluğuyla göze 
çarpan Felis, 16 kazana kadar kaskad yapa-
bilme imkanı ile yüksek kapasitelere cevap 
verebiliyor. E.C.A.’nın Ar-Ge mühendisleri 
tarafından geliştirilen Felis kazanlar, yüzde 

19’a varan modülasyon oranı sayesinde, ihtiyaç 
yoğunluğuna göre gaz tüketim oranını ayarla-
yarak mevsim geçişlerinde de büyük tasarruf 
sağlamasıyla öne çıkıyor. Türkçe menülü geniş 
LCD ekranlı kontrol paneli üzerinden saatlik, 
günlük, aylık programlama yapabilme, hata 
parametrelerini görebilme, farklı sıcaklık dev-
relerini kontrol imkânı sunuyor. E.C.A. fuar 
kapsamında duvar tipi yoğuşmalı kazanlara 
ek olarak daha düşük kapasiteye sahip olan ve 
Ekim ayı sonunda pazara sunulacak olan Felis 
50 ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunula-
cak. Felis 50 sayesinde düşük kapasiteli kazan 
ihtiyaçlarına optimum çözüm sağlanabilecek. 

E.C.A. Calora Premix Kombi

E.C.A.’nın yeni kombisi Calora Premix; ErP 
yönetmenliğine uygun, A enerji verimlilik 
sınıfıyla kullanıcısına yüksek tasarruf sağlar-
ken, küçük boyutlarıyla çok az yer kaplıyor. 
Gaz emisyon değerleriyle çevre dostu bir ürün 
olmasıyla sürdürülebilir dünyaya da katkı sağ-
layan Calora Premix, bakım hatırlatıcı fonk-
siyonu ve ergonomik kontrol paneliyle kulla-

nıcısına konforlu bir deneyim sunuyor. Ayrıca 
akıllı oda termostatı ile uzaktan kontrole de 
imkan sunan ürün, yeni nesil teknolojisiyle 
beğeni kazanıyor. 

Confeo Premix Kombi

2020 yılında pazara sunulacak olan E.C.A. 
Confeo Premix kombi, dokunmatik cam 
ekranıyla şıklık ve kullanım kolaylığı sunan 
üst segment bir ürün olarak göze çarpıyor. 
6 farklı kapasite seçeneğinin yanı sıra, yıllık 
bakım hatırlatma özelliğine sahip olan Confeo 
Premix kombi, hata durumunda sesli uyarı 
sistemiyle oluşabilecek kazaların da önüne 
geçiyor.  

Phoenix Şofben 

2019 sonu itibarıyla piyasada boy gösterecek 
olan düşük emisyonlu low NOx şofben Pho-
enix, LED ekranı sayesinde kullanıcılarına 
kullanım kolaylığı sağlıyor. Phoenix şofben 
modülasyonlu fanı sayesinde sessiz çalışma 
özelliği ile fark yaratıyor.TM

E.C.A.’dan Yeni Ürünler
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Özellikle toprak ve su kaynaklı ısı 
pompası sistemlerinde bugüne 
kadar birçok yenilikçi uygulamaya 

imza atan Form, 1993 yılından bu yana Ame-
rika menşeli Climate Master markasının Tür-
kiye’deki temsilciliğini yürütüyor. Bu yıllarda 
başlayan ısı pompası sistem tanıtımları ve 
uygulamaları ile Form, ısı pompası konusunda 
Türkiye’deki öncü fi rma konumuyla dikkat 
çekiyor. Türkiye’deki su kaynaklı ısı pom-
pası pazarındaki uygulamaların yüzde 60’ını 
gerçekleştiren Form Endüstri Ürünleri’nin 
sahada 40 bin adedi aşkın çalışan cihazı mev-
cut. Form, ısı pompası alanındaki bu bilgi 
birikimi ve deneyimini yerli üretime taşıya-
rak, bir süre önce Form markalı su kaynaklı 
ısı pompası üretimine başladı. Haziran ayı 
itibarıyla ilk teslimatlarını yapmaya başla-
yan Form’un yeni ürünleri daha şimdiden 
pek çok referans projede yer aldı. İzmir’deki 
Pancar O.S.B.’ndeki üretim tesislerinde son 
teknoloji ile üretilen su kaynaklı ısı pompaları, 
ürün kalitesi ve fi yat avantajının yanı sıra ısı 
pompası alanındaki yenilikçi özellikleriyle de 
bu sistemler arasında öne çıkıyor.  Form, bir 
süre önce seri üretime geçtiği ve yerli malı 
sertifi kası aldığı ısı pompalarında ilk etapta 

11, 15 ve 22 kW’lik ürünlere ağırlık veriyor. 
İlerleyen dönemlerde farklı kapasitelerdeki 
ısı pompaları da geliştirmeyi planlayan Form, 
üretime geçtiği kısa sürede sektörden büyük 
ilgi gördü. Form Şirketler Grubu, su kaynaklı 
ısı pompalarında gerçekleştirdiği yerli üretim 
sayesinde, sektör profesyonellerinin her türlü 
iklimlendirme ihtiyacına geniş ürün portföyü 
ve fi yat alternatifl eri ile yanıt veriyor. Ürün; 
Shell&Core binalar olan ısı pompaları AVM, 
iş merkezi, kompleks binalar, kamu kurulum 
ve kuruluşları gibi büyük mimari yapılarda 
rahatlıkla uygulanabiliyor. Bu uygulamalarda 
Form Su Kaynaklı Isı Pompası sunduğu kapa-
site seçenekleri, geniş çalışma limitleri, Form 
tarafından özel olarak geliştirilen otomasyon 
sistemi, yüksek verimli scroll kompresör, ısıl 
verimliliği yüksek co-axial eşanjör, estetik, 
ihtiyaçları karşılayan ergonomik tasarım ve 
gelişmiş otomasyon-kumanda seçenekleri ile 
hem ilk yatırımda hem de işletme maliyet-
lerinin doğru yönetilmesi açısından önemli 
avantajlar sağlıyor. 

Maksimum verimlilik, minimum 
enerji harcaması 
Çevre dostu enerji sistemlerinin giderek yay-

Form’dan Yerli Üretim Su Kaynaklı Isı Pompaları
gınlaştığı ülkemizde su kaynaklı ısı pompaları 
kurumsal ve bireysel kullanıcılara birçok avan-
taj sunuyor. Düşük yatırım maliyeti sayesinde 
erişim kolaylığı sunan bu ürünler; uzun ömürlü 
yapıları, düşük bakım maliyetleri, mimari deği-
şikliklere kolayca uyum sağlayabilen modüler 
yapıları ile dikkat çekerken bağımsız kontrol 
imkânı ve 50 yıldan fazla süredir hem dünyada 
hem de Türkiye’de denenen bir teknoloji olması 
itibarıyla da kullanıcılar tarafından en uygun 
alternatif olarak öne çıkıyor. Türkiye’de su kay-
naklı ısı pompası uygulamaları alanında Form 
Endüstri Ürünleri A.Ş. tarafından hayata geçiri-
len pek çok ödüllü proje de yer alıyor. Örneğin; 
Meydan AVM - İstanbul’da yapılan toplam 
18.327 metre sondaj ile Türkiye’nin en büyük 
Avrupa’nın en büyük 5. toprak kaynaklı ısı pom-
pası uygulaması olarak dikkat çekiyor. Bunun 
yanı sıra Antalya Terracity AVM’de gerçekleş-
tirilen tamamı yeraltı suyu kaynaklı ısı pompası 
sistemi uygulaması ise hem Türkiye’nin hem 
de Avrupa’nın en büyük uygulaması, İstinye 
Park, Vadistanbul, Optimum, Özdilek, Capa-
city, Hilltown, Aqua Florya, Point Bornova, 
Mersin Forum ve Korupark AVM de Form’un 
ısı pompası uygulaması alanındaki diğer refe-
ransları arasında yer alıyor.TM

QGateway 5.5 direct, radyo frekansı 
ile yapılan sayaç okumalarını uzaktan 
okumaya çevirmek için en basit ve 

en uygun çözümdür. Başka herhangi bir ara 
cihaza ihtiyaç duymaz. Direct Meter Gateway, 
C-Mode sinyali ile çalışan tüm Qundis cihaz-
larından ve bunlara artı olarak açık protokole 
uyumlu (OMS) bütün sayaçlardan tüketim 
verilerini otomatik olarak toplar. Montajı ve 
devreye alması çok basittir, “tak ve çalıştır 
prensibi” ile çalışır. Veri iletimi radyo üzerin-
den (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA) Qundis 
Akıllı Ölçüm Platformu’na (Q SMP) iletilir. 
Buradan da sistem içerisine tanımlanmış olan 
mail adreslerine otomatik olarak gönderilir. Q 
Gateway 5.5 Direct içerisine önceden takıl-
mış Sim-card ile birlikte gönderilir, böylece 
karmaşık Sim-card yönetim işlemi ortadan 

kalkar. Bütün idari yönetim ve veri toplama 
görevleri Qundis Akıllı Ölçüm Platformu (Q 
SMP) tarafından yapılır.

Teknik Detaylar
Okuma aralıkları:
•	 Ayda 1 kez
•	 Ayda 2 kez
•	 Haftalık
•	 Günlük (Günlük okuma durumunda 

Gateway elektrik beslemeli olarak sevk 
edilir)

Faydaları:
•	 Genişletilmiş uygulama aralığı
•	 Azalan kurulum maliyeti
•	 Hızlı kurulum
•	 Yalın uygulama süreci

•	 Yüksek veri güvenliği, işbirliği ortağı IBM
•	 Mükemmel radyo iletim karakteristikleri

Özellikler
•	 Desteklenen modlar: C ve T Mode
•	 Frekans Bandı: 868.95 +/- 0.25 MHz
•	 Pil Ömrü: 5 yıl, değiştirilebilir (kullanım 

senaryolarına bağlı olarak)
•	 Boyutlar: 183x209x58.5 TM

Qundis’ten Uzaktan Sayaç Okumalara Akıllı Güncelleme: Q Gateway 5.5 
Direct, Direct Meter Gateway
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ürünler

Türkiye’de ısı yalıtımı yoluyla enerji 
tasarrufu sağlanması için çalışan Türk 
Ytong, Multipor Isı Yalıtım Sistemi 

ile binalarda ısınma amaçlı enerji kayıpla-
rını önleyerek, doğalgaz faturalarının kabar-
masına engel oluyor. Kış aylarının en büyük 
gider kalemini oluşturan ısınma maliyetlerini 
düşürmenin ve bütçeden tasarruf etmenin 
yolu, doğru ısı yalıtımı yaptırmaktan geçiyor. 

Isı yalıtımı yetersiz evlerin faturaları 
kabarıyor
TÜİK tarafından 18 Eylül 2019 tarihinde 
yayımlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araş-
tırması 2018 yılı sonuçlarına göre nüfusun 
yüzde 59’u kendilerine ait bir konutta oturu-
yor. Araştırmaya göre konuta ilişkin en önemli 
problemlerden biri izolasyondan kaynaklanan 
ısınma sorunu. Bireylerin yüzde 39,6’sı konu-
tundaki izolasyon problemlerinden dolayı ısı-
namıyor. Yine aynı araştırmaya göre bireylerin 
yüzde 36,2’si sızdıran çatı, nemli duvarlar, 
çürümüş pencere çerçevesi nedeniyle sorun 
yaşıyor.

Sağlıklı ve yanmaz ısı yalıtım 
sistemlerini tercih edin
Yetersiz ısı yalıtımına sahip binalarda yaşa-

yan vatandaşların doğalgaz faturalarından 
tasarruf etmesinin güç olduğunu belirten 
Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, 
“Evlerde tüketilen enerjinin önemli bölümü, 
yetersiz ısı yalıtımından, yanlış malzeme-
lerle, hatalı veya eksik uygulamalardan dolayı 
kayboluyor. Bu nedenle ısı yalıtım malze-
mesi seçiminde dikkatli olmak gerekiyor. 

Tüketicilerin ısı yalıtım malzemesi tercih 
ederken, sağlayacağı enerji tasarrufuna, insan 
sağlığına ve iç ortam kalitesine etkisine, uzun 
yıllar bakım gerektirip gerektirmediğine ve 
yangın açısından risk taşıyıp taşımadığına 
bakması gerekiyor. Seçilen malzemenin 
doğru uygulanması, en az malzeme kadar 
önemli bir unsur. Doğru ısı yalıtım sistemi 
uygulanmış binalarda, yazın sıcak havanın 
kışın da soğuk havanın geçişi en aza iniyor, 
özellikle soğuk kış dönemlerinde, faturalarda 
büyük tasarruf elde ediliyor. Bununla bir-
likte ısı yalıtımı iyi yapılmamış binalar bir-
çok sağlık sorununa sebep oluyor. Biz Türk 
Ytong olarak binaların nefes almasına olanak 
tanıyan, mineral esaslı ve yanmaz Multipor 
Isı Yalıtım Levhası ürünümüzle binalardaki 
ısı yalıtımı uygulamalarına akılcı çözümler 
üretiyoruz. Multipor ile binalar uzun yıllar 
bakım gerektirmeyecek yüksek performanslı 
bir yalıtıma kavuşuyor. Multipor’u tamamen 
doğal ve yerli hammaddelerle, Çatalca tesis-
lerimizde üretiyoruz. Mineral esaslı olması 
nedeniyle kullanıldığı binaların nefes alma-
sına olanak sağlıyor, iç ortam nemini düzen-
leyerek, duvarlarda nem ve küf oluşumunu 
engelliyor. Yapı ömrü boyunca ısı yalıtım 
özelliğini kaybetmiyor. A1 sınıfı Hiç Yanmaz 
özelliği ile yangına karşı da güvenli bir ısı 
yalıtım çözümü sunuyor” diyor. TM

Multipor Isı Yalıtım Sistemi
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Kaliteli, yüksek verimli, uygun fiyatlı,
Türkiye’nin en geniş kullanımlı mini chilleri

P Frigotek Mini Chiller
P ISO ve CE Belgeli
P %100 Yerli Üretim
P 2.580 kcal/h’den 123.840 kcal/h’e
P 1983’ten bugüne imalat, montaj ve 

servis hizmetleri
P 1 hp - 48 hp güçlerde hava soğutmalı 

tak/çalıştır tipi chiller

FRİGOTEK CHILLER SOĞUTMA LTD. ŞTİ. 
129/15 Sokak No:19, 4. Sanayi Sitesi Bornova / İzmir
Tel: (0232) 375 63 83 / (0533) 657 41 62
E-mail: frigotek@gmail.com
www.frigoteksogutma-chiller.com

Referanslarımız:
• İstanbul GÜR-İŞ Mak. San. Tic. Ltd. Şti. yurt içine ve yurt dışına sattığı ürünlerinde kullandığı FMC-1 mini chillerimizden beş yılda 36 adet satın almıştır.
• Toper Karakundakoğlu Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. yurt içi ve yurt dışı satışları için 13 adet FRİGOTEK FMC tipi mini chillerimizi satın almıştır.
• Kayseri BPC-Boyasan Boya Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. son 3 yılda 8 adet 72 kW/h FMC-24, 3 adet 30 kW/h FMC-10 satın almıştır.
 Daha yüzlerce başarılı referans...



ürünler

LT serisi bileşik iki aşamalı Hanbell vidalı kompresörlerin 
birbirinden farklı avantajları vardır. Bunlardan bazıları: 
Yüksek verimli vidalı rotor profili, kullanıcı dostu yapı ve 

mekanizması, dayanıklı yatak yapısı, komple koruması ve aksesuar-
ları. LT serisinin özelliklerinden biri olan yüksek verimli vidalı rotor 
profilleri; ABD, Tayvan, İngiltere ve Çin’de patentlidir. Soğutucu 
akışkanların özelliklerine göre tasarlanan bu profiller, hiper hacim 
verimliliği ve minimum boşluk sağlar.
Kullanıcı dostu yapı ve mekanizması LT serisinin kullanımını 
oldukça kolaylaştırır. LT serisi kompresörler kullanıcısına düşük 
kademede ayarlanabilir kapasite kontrolü sağlar. Yüksek kademede 
ise boşaltma tipi kayar valf ile minimum yük altında kolay çalışma 
özelliğine sahiptir. Emme çek valfi ile kompresör durduktan sonra 
minimize edilmiş rotor geri dönüş süresi iş sahasındaki zaman 
kaybını önler. Dahili deşarj susturucusu ile düşük seste çalışır. Orta 
sıcaklık bölümünde bulunan kablo kutusu ise yoğuşmaz özelliğe 
sahiptir.
LT serilerinin dayanıklı yatak yapısının temelde 4 tane avantajı 
vardır. Bunlar; yüksek kaliteli rulmanlar, geriye dönüş için ek 
yataklar, eksenel baskıya karşı bir denge pistonu ve ağır tasarımdır.
Bu serideki ürünler komple korumaya ve kullanışlı aksesuarlara 
sahiptir. Dahili motor sıcaklık sensörü PT100’dür. İçerisinde deşarj 
sıcaklık termistörü ve motor sıcaklığı termistörü bulunur. Düşük ve 
yüksek kademeler için motora ve hazneye sıvı ejeksiyonu özelliği 
kompresörünüzü korur. Gaz akış boruları ve enjeksiyon portları 
kolay borulama ve kurulum için farklı bağlantı taraflarındadır.
LT serisi kompresörler amonyak için açık tip modelleriyle, R404A, 
R507 ve R22 gibi soğutucularda ise yarı-hermetik modeliyle kulla-
nılabilir. Kolay kurulumu ve daha fazla korumayla yüksek kademeli 
oluşu yukarıdaki özellikleri ile birleşince LT serisi kendi alanında 
lider konuma geliyor. TM

Espa’dan Yüksek Verimli Model 
LT Serisi Bileşik İki Aşamalı Vidalı 
Kompresör





SOSİAD Demonstrasyon Projesi Son Hızıyla Devam Ediyor 

SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları 
Derneği), iklim değişikliği ile mücade-
leye destek veren bir UNIDO (Birleş-

miş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) pro-
jesi olan “Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük 
Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) Sahip 
Soğutkanların Teşvik Edilmesi İçin Tanıtım 
ve Pilot Faaliyetler” farkındalık projesinin 
çalışmalarına 6 Mayıs 2019 tarihinde AND 
Plaza Workinton’da gerçekleştirdiği toplantı 
ile başladı. Çalışma, belirlenecek üç ayrı ticari 
soğutma sisteminde mevcut soğutkanların çevre 
dostu alternatifl eri ile değiştirilerek sonuçları-
nın yapılan test ve ölçümlerle değerlendiril-

mesi, son kullanıcılar ve sektörle etkin biçimde 
paylaşılması olarak özetlenebilir. 26 Haziran 
tarihinin Dünya Soğutma Günü olarak bu yıl 
ilk kez kutlanması kapsamında projenin sek-
töre lansmanının bu tarihte yapılmasına karar 
verildi. 26 Haziran’da İstanbul Point Otel’de 
düzenlenen bir etkinlik ve kokteyl programı ile 
basına ve sektör temsilcilerine tanıtıldı. Ayrıca, 
Haziran ayında proje ekibinin gerçekleştir-
diği toplantılar sonucunda; UNIDO temsil-
cisi Natasha Kochova’ya sözleşme içerisinde 
yer alan maddelerin mevcut durumuna ilişkin 
sunum yapıldı. Şehir bazında ulusal farkındalık 
aktiviteleri, saha uygulamalarına ait yer, fi rma 

ve malzeme miktarları analiz edildi. SOSİAD 
Demonstrasyon Projesi’nin tüm işlem basa-
makları oluşturuldu. Pilot uygulamalar için 
belirlenen beş tesisten ikisinde enerji ölçüm 
ve analizleri, diğer üçünde ise dönüşüm / tadi-
lat işlemleri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 
Sarıyer Market/Ferahevler, Sarıyer Market/ 
Etiler ve Çağrı Market/Fikirtepe’de dönüşüm 
öncesi ve sonrasına ait enerji ölçüm ve analizleri 
yapıldı. Proje için gerçekleştirilecek tematik 
toplantıların tarihleri; 5 Kasım 2019 SwissOtel 
Büyük Efes İzmir, 26 Kasım 2019 JW Marriot 
Ankara ve son toplantı ise 17 Aralık 2019’da 
Fairmont Quasar İstanbul olarak belirlendi.
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Demonstrasyon Projesi

advertorial

www.sosiad.org.tr

Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) Sahip 
Soğutkanların Teşvik Edilmesi İçin Tanıtım ve Pilot Faaliyetler Projesi, bir 
UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) & SOSİAD (Soğutma 
Sanayii İş Adamları Derneği) projesidir.

✽

“Demonstration and Pilot Activities for Encouraging Low Global Warming 
Potential (GWP) Refrigerants in the Republic of Turkey”

Türkiye Cumhuriyeti’nde 
Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) 
Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi İçin 

Tanıtım ve Pilot Faaliyetler*

• 5 Kasım SwissOtel Büyük Efes - İzmir
• 26 Kasım JW Marriott - Ankara
• 17 Aralık Fairmont Quasar - İstanbul

TEMATİK TOPLANTILAR
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söyleşi

K ontrolist Mühendislik, bina teknolojileri sektöründeki 10 yılı aşkın 
tecrübesiyle daha kapsamlı, hızlı ve etkin çözümler üretmek için 2016 yılında 
hizmet vermeye başladı. Kontrolist Genel Müdürü Özgür Özel, “Hedefimiz, 

müşterilerimizin her türlü otomatik kontrol ve izleme-raporlama ihtiyaçlarına 
en uygun, verimli ve hızlı çözümü üretmek” diyor. Özel, Kontrolist’in sunduğu 
hizmetleri Tesisat Market okurlarıyla paylaştı…

Özgür Özel
Kontrolist Genel Müdürü

“Doğru senaryoyu içeren 
kontrolör ile tüm ihtiyaçları 
çözüme kavuşturuyoruz”
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Tasarruf, verim ve konforu 
birleştirme amacıyla en doğru 
mühendislik çözümlerini üretiyoruz

Bina teknolojileri sektöründeki 10 yılı aşkın 
tecrübemizle daha kapsamlı, hızlı ve etkin 
çözümler üretmek için 2016 yılında Kontrolist 
Mühendislik olarak hizmet vermeye başladık. 
Geçen yıllarda pek çok hastane, otel, AVM, 
havaalanı, ofis ve konut projesinde hem meka-
nik hem de aydınlatma ve enerji sistemleri 
için otomasyon çözümleri sunduk. Hedefimiz 
her zaman müşterilerimizin her türlü otoma-
tik kontrol ve izleme-raporlama ihtiyaçlarına 
en uygun, verimli ve hızlı çözümü üretmek 
oldu. Tasarruf, verim ve konforu birleştirme 
amacıyla en doğru mühendislik çözümlerini 
üretiyoruz. Isıtma, soğutma ve havalandırma 
alanlarında merkezi sistemler için ürettiği-
miz proje bazlı özel çözümlerimizle birlikte 
lokal uygulamalar için de ihtiyaca özel olan ya 
da standart ürün ve çözümler sunabiliyoruz. 
Yangın ve gaz algılama sistemlerinden gelen 
alarmlara göre otopark ve tünellerdeki jet fan 
cihazlarını veya bina içerisindeki egzoz veya 
basınçlandırma fanlarını hem besleyen hem 
de istenen senaryoya göre çalıştıran PLC 
kontrollü pano imalat ve kurulumları yapı-
yoruz. Benzer şekilde birden fazla kaynağı 
olan (kazan, güneş paneli, ısı pompası) veya 
hem ısıtma hem soğutma hem de sıcak su 
hazırlanan bir kazan dairesindeki tüm cihaz-
ları, istenen senaryoya göre akuple ve yedekli 
çalıştırabilen, dış hava kompanzasyonu gibi 
uygulamaları gerçekleştiren panolar da kuru-
yoruz. Ayrıca standart uygulamalar kapsa-
mında olan klima santrallerinin lokal panoları 
gibi ürünlerimiz de mevcuttur. Kontrol ve 
besleme santraldeki motor güçlerine göre seçi-
len frekans konverterler ile içerisinde çeşitli 
AHU senaryo tipleri bulunan PLC’lerimizi 
tek panoda topluyoruz.

Değişken Hava Debisi (VAV) 
cihazları için genelde merkezi 
otomasyon tercih ediliyor

Havalandırma sistemlerinde standardize edi-
len paket çözümler geliştirilmesine rağmen 
steril alan, laboratuvar ve ofislerin havalan-
dırma sistemlerinde sıklıkla kullanılan Değiş-
ken Hava Debisi (VAV) cihazları için genelde 
merkezi otomasyon tercih ediliyor. Sıcaklığa 
göre çalışacak bir uygulamada çok basit bir 

termostat yeterli olabiliyor. Ancak 
işin içine kanal tipi ısıtıcı veya ser-
pantin girdiğinde hem kontrol hem 
de güvenlik önlemleri ihtiyacı artı-
yor. Ameliyathane ve laboratuvar 
gibi steril alanlarda ise sıcaklıkla 
birlikte basınç ve nem kontrolü de 
gerekiyor ki bu hem özel senaryo-
lar hem de merkezi havalandırma 
sistemi ile entegre çalışma gerekti-
riyor. Ayrıca ortamda izlenip kay-
dedilmesi gereken veri sayısı da 
daha çok oluyor. Ancak merkezi 
otomasyon da olsa, kontrolü lokal 
panolar veya özelleştirilmiş ürün-
lerle yapmak hem verimli ve doğru 
çalışma hem de genel maliyetleri 
düşük tutma anlamında daha avan-
tajlı olabiliyor.

VAV kontrolünde odanın 
ihtiyaçlarını doğru 
belirlemek, buna göre 
düzgün ve eksiksiz ürün seçimi 
yapmak önemli

VAV kontrolünde odanın ihtiyaçlarını doğru 
belirlemek, buna göre düzgün ve eksiksiz ürün 
seçimi yapmak önemlidir. Elektrikli ısıtıcı 
olan bir kanalda sıcaklık sensörü ve hava 
akış anahtarı bulunmaması, yangın dahil pek 
çok sorunu beraberinde getirebilir. Ofis ve 
toplantı alanlarında mahalden ölçülen CO2 
miktarına göre taze hava ihtiyacı belirlenip 
ayarlanmaktadır, geniş alanlarda tek sensör 
yetersiz kalabilir, birden fazla kullanmak veya 
emiş kanalından ortalama almak daha sağlıklı 
olacaktır. Laboratuvar alanlarındaysa basınç 
kontrolü ince ve hassas ölçümler, ayarlar 
gerektirir. Buralarda odaların birbirine göre 
basınç farkı ölçülür, ilgili klima santralleri-
nin de odalardaki sistemle akuple çalışması 
zorunlu hale gelir.

Pek çok hastane ve tıp merkezi 
projemizde, her odada üfleme ve 
emiş hatlarında yer alan VAV’lerin 
kontrolleri bağımsız şekilde 
sağlanıyor

Ameliyathane, uyutma/uyandırma odaları, 
sterilizasyon alanı gibi temiz kalması gerek 
alanları olan pek çok hastane ve tıp merkezi 
projemizde, her odada üfleme ve emiş hatla-

rında yer alan VAV’lerin kontrolleri bağımsız 
şekilde sağlanıyor. Genelde VAV kanalları 
akıllı damper motorlarıyla birlikte alınıyor, 
kanaldan geçmesi gereken hava debisinin 
VAV motoruna analog sinyal ile bildirilmesi 
isteniyor. Halbuki ürün gamımızda HVAC 
otomasyonunda uzman olan markaların kendi 
programlanabilir VAV motorları bulunmakta-
dır. Bu cihazlar diğerleri gibi kanaldan geçen 
debiyi okumak ve damperi hareket ettirmekle 
kalmayıp üzerlerinde bulunan giriş çıkışlarla 
sıcaklık, basınç gibi bilgileri topluyor, içeri-
sindeki senaryoyu işleterek kontrolü sağlıyor. 
Böylece hem ilave kontrolör ve pano ihtiyacı 
kalmıyor hem de kablo mesafeleri kısalıyor. 
Özellikle proje revizyonlarında VAV cihazla-
rının veya bulundukları odanın yerinin değiş-
mesi, kablo çekimi açısından sorun yaratıyor. 
Programlanabilir VAV Kontrolörleri ile uzak 
mesafelere kablo çekim ihtiyacı kalmıyor, boşa 
kablo çekiminin de önüne geçiyoruz. Buna 
alternatif olarak VAV olan her oda için lokal 
kontrol panellerimiz de bulunuyor. Özellikle 
kanal tipi elektrikli ısıtıcı da olan sistemlerde 
her odaya bir besleme kablosu çekildiğinde, 
geri kalan tüm iş oda içerisindeki imalatla 
çözülüyor. Odanın tipine göre (ameliyathane, 
karantina odası, yarı-steril alan, laboratuvar, 
ofis vb.) doğru senaryoyu içeren kontrolör ile 
tüm ihtiyaçları çözüme kavuşturuyoruz.  TM

tesisat market 09/2019 . 35



Yüksek Performans

M
A

D
E 

IN
 I
TA

LY

Tel.: (0216) 370 15 58         Faks: (0216) 370 15 68

www.optimumisitma.com

Elektronik Modülasyon, Low NOx, O2 Trim Sistemi, Motor Frekans Inverter
Başka Bir İsteğiniz !..

Kazan Daireniz Emin Ellerde !..
Güven Veren Teknoloji Ve Yaygın Servis Ağı





teknik

Basit ancak bir o kadar da önemli bir 
ekipman olan genleşme tankının stan-
dartlarda, kaynak kitaplarda ve imalatçı 

kullanım kılavuzlarındaki büyük hataları ve 
yanlış anlaşılmaları birçoğunuz görmüşsünüz-
dür. Makalede bu konulara açıklık getirmek 
istedim.
Genleşme tankları aşağıdaki amaçları sağlamak 
için kapalı hidronik sistemlere bağlanmıştır: 
•	 Sistemdeki su hacminde sıcaklıkla su 

yoğunluğu değişimleri oldukça, sistem 
basıncını, ekipman ve tesisat sistemi 
bileşenlerinin anma basınç limitlerinin 
altında tutmak için değişimleri dengeleme. 

•	 Havanın sistemin içine sızmasını 
engellemek için sistemin bütün 
parçalarında pozitif bir gösterge basıncını 
sürdürme. 

•	 Sistem tüm parçalarında, kontrol valfleri 
ve benzeri daralmalarda kavitasyon da 
dahil olmak üzere önlemek için yeterli 
basıncın sağlanması. 

•	 Pompaların emişlerinde gerekli net pozitif 
emme yüksekliğini (NPSHR) sağlama. 

Son iki nokta genellikle yalnızca yüksek sıcak-
lık (yaklaşık olarak 99°C’den büyük) sıcak su 
sistemlerinde uygulanmaktadır. HVAC uygu-
lamalarının birçoğu için sadece ilk iki nokta 
düşünülmelidir. 

Genleşme tanklarının dört temel tipi bulun-
maktadır: 
1. Açık çelik tanklar: Havalandırıldıkları için 
açık tanklar, sistemin en üst noktasına yerleş-
tirilmelidir. Su sıcaklıkları 100°C’nin üstüne 
çıkamaz ve açık hava/su teması havanın sis-
temde sürekli çözünmesini sağlar, bu da koroz-
yon meydana getirir. Bu sebeple bu tasarım 
artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır. 

2. Bazı üreticiler tarafından “düz çelik tank-
lar” veya “sıkıştırmalı tanklar” olarak da 
bilinen kapalı çelik tanklar: Bu tank yapısı 
havalandırmalı tank ile aynı yapıya sahiptir 

fakat havalandırma noktası kapatılmıştır. Bu 
durum, tankın sistemde herhangi bir yere 
yerleştirilmesine ve daha yüksek sıcaklıklarda 
çalışmasına olanak sağlar. Fakat halen hava/su 
teması olması nedeniyle korozyona açıktır ve 
bazen tanktan kademeli bir hava kaybı, hava 
suyun içinde absorbe edildikçe ortaya çıkar. Bu 
tip tanklar ön gaz basınçlı tanklara göre daha 
büyük olmak zorundadır. Bu sebeple bu tasarım 
artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır. 

3. Diyafram tanklar: Bu tanklar, bir hava/
su bariyeri (hava geçişini engellemek için bir 
esnek membran) içeren sıkıştırmalı bir tan-
kın ilk tasarımıdır ve ön gaz basınçlı olarak 
tasarlanmıştır (tank boyutunu düşürmek için). 
Esnek diyafram, genellikle tankın yan yüzünde 
ortaya yakın bir bölgeye bağlanır ve kullanım 
yerinde değiştirilebilir değildir; eğer diyafram 
zedelenirse tank değiştirilmek zorundadır. 

4. Membranlı tanklar: Membranlı tanklar gen-

Kapalı Genleşme Tanklarının 
HVAC Sistemlerindeki Önemi
Yazan: Murat Toprak, Winkelmann Türkiye İş Geliştirme Müdürü
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hava ve su sistemi basıncı, maksimum tasarım 
basıncına (Pmax) eşit veya daha az olacaktır. 
Hem Pi hem de Pmax tasarımcı tarafından 
tank seçim sürecinin bir parçası olarak önceden 
belirlenmelidir.
Doğru genleşme tankı seçimi özellikle aşağı-
dakilerini içermelidir: 

•	 Boru boyutları ve uzunluğuna göre 
tesisattaki toplam su hacminin 
hesaplanması, 

•	 Ekipman sınıflarına ve yüksekliğine göre 
kritik basınç noktasının belirlenmesi; 

•	 Basınç tahliye valfi ayar noktasının 
belirlenmesi, 

•	 Akışkan sıcaklığına göre buhar basıncı 
değerlerinin belirlenmesi, 

•	 Uygulamaya göre yüksek ve düşük sıcaklık 
değerlerinin önerilmesi ve 

•	 Genleşen su hacminin ve toplam tank 
boyutunun hesaplanması.

Genleşme tankının son seçiminin yapılması 
için üretici kataloğu ya da belirtilmiş olan veri-
ler gerekmektedir.

Sonuç olarak genleşme tankları, tüm sistemde 
hem minimum hem de maksimum basıncı 
kontrol etmek için kapalı hidronik sistemlerin 
gerekli bir parçasıdır. 
Bunlar, basit parçalardan oluşan ekipmanlar-
dır ancak Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine 
(PED 2014/68/EU) uygun olmayan ürünlerin; 
25 bar basınçlara kadar üretildiğini düşünürsek, 
çevresinde bulunan insanlara ve yapılara çok 
ciddi zararlar verecek kadar patlama riskinin 
olduğu ve ciddi tehlikeler içerdiği unutulma-
malıdır. 
Bu nedenle genleşme tankı satın alırken, üre-
ticinin güvenilirliği ve standartlara uygunluğu 
birinci kriter olmalıdır. Kişiler ve işletmeler 
insanların hayatını ve ticari itibarlarını riske 
atmamalıdır. TM

leşen suyu içine almak için bir balon benzeri 
yapı kullanmaktadır. Membranlar, membranın 
suyla dolu olması durumunda membranın zarar 
görmemesi için tüm tank hacmi için boyut-
landırılabilir. Membranlar genellikle kullanım 
yerinde değiştirilebilir. Bu, şu anda büyük ticari 
genleşme tanklarının en yaygın tipidir.

Yukarıda anlatılan kapalı tip üç genleşme tankı, 
suyun artan sıcaklıkla genleşmesi sonucunda 
havanın su tarafından bir odada sıkıştırılması 
temeline dayanmaktadır. Sistem soğuk oldu-
ğunda ve tankın içindeki su minimum seviyede 
iken (belki de hiç su olmayabilir) tank basıncı 
ilk basıncında veya ön dolum basıncındadır, 
(Pi). Sıcaklıkta bir artışa bağlı olarak sistem-
deki su genleşir, genleşen su tankın içine akar 
ve hava cebi sıkıştırılır, böylece hem hava hem 
de suyun sistem basıncı artırılır. Sistem en 
yüksek sıcaklığına geldiğinde ve tank su hacmi 
tasarım kapasitesine geldiğinde, ortaya çıkan 



söyleşi

A yvaz’ın 1948 yılında küçük bir imalathane ile başlayan yolculuğu, 
bugün 600’e yakın kişinin çalıştığı merkez fabrika ve yurtdışındaki 
büyük yatırımlarla devam ediyor. Yangın alanındaki faaliyetlerine 10 yıl 

önce başladıklarını ve yangın söndürme sisteminin tüm ihtiyaçlarına cevap 
verebildiklerini söyleyen Ayvaz Yangın Grubu Ürün Müdürü Yusuf Koç, “Ayvaz 
markasıyla gazlı söndürme sistemleri üretimine başladık. Bunun yanında 
Bulgaristan’da yangın grubu ve endüstriyel gruptaki vanaların imalatı için yeni 
bir fabrika yatırımımız var” diyor. Koç ile Ayvaz’ı, firmanın yangın konusundaki 
çalışmalarını ve yangın sektörünün güncel durumunu konuştuk…

Yusuf Koç
Ayvaz Yangın Grubu Ürün Müdürü

“Ayvaz markasıyla gazlı söndürme 
sistemleri üretimine başladık”
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Yangın söndürme sisteminin  
tüm ihtiyaçlarına cevap 
verebiliyoruz

Ayvaz’ın yolculuğu 1948 yılında küçük bir 
imalathane ile başladı. Bugün ise sadece mer-
kez fabrikasında 600’e yakın kişinin çalıştığı 
büyük bir firma olarak yola devam ediyoruz. 
Merkez fabrikamızın yanı sıra yurtdışından 
gelen taleplere anında cevap verebilmek için 
Rusya, Bulgaristan, Polonya ve Çin’de kur-
duğumuz üretim tesislerimiz de durmadan 
çalışıyor. Kompansatörlerden esnek metal 
hortumlara, seviye kontrol cihazlarından kon-
denstoplara, vanalardan yangın grubu ürünle-
rine kadar uzanan geniş ürün gamımızla pek 
çok alanda üstün çözümler sunuyoruz. Kendi 
üretimlerimizin yanı sıra, dünyanın önde gelen 
firmalarıyla yaptığımız distribütörlük anlaş-
malarıyla ürün çeşitliliğimiz her geçen gün 
daha da artıyor. Türkiye’nin 10 büyük şehrinde 
bulunan bölge müdürlüklerimiz ve zengin bayi 
ağımız sayesinde de hizmet kalitemizi sürekli 
olarak yükseltiyoruz.

Ayvaz olarak, yangın alanındaki faaliyetle-
rimize 10 yıl önce başladık. Ayvaz ve Emo 
Mühendislik, 2009 yılında Emo Ayvaz Yangın 
Sistemleri şirketini kurdu. Faaliyetlerimize 
başladığımız ilk yıllarda kendi markamızla bir 
ürünümüz yoktu. Ürün gruplarının her birini 
ayrı birer disiplin olarak değerlendiren bir 
yapımız vardı. Yangın alanında da bu anlayışı 
aynı şekilde oluşturabilmek için benim eski 
müdürüm olan Ahmet Kahraman Bey, yan-
gın grubunun ürün müdürü olarak Ayvaz’da 
göreve başladı. O yıllarda Nibco ve Fivalco 
markalarının kelebek vana ve yükselen milli 
vana grubunun ürünlerini, Vision markasının 
kaplinlerini, HD Fire’ın köpüklü söndürme 
sistemi ürünlerini ve Viking’in yangın algı-
lama ve söndürme sistemi ürünlerini ülkemize 
sunarak yangın alanındaki faaliyetlerimize 
devam ettik.

Günümüzde ise Ayvaz Yangın Grubu'nun 
ürün müdürlüğü görevini ben sürdürüyorum, 
benimle birlikte 8 kişilik bir ekibiz. Bugün 
yüzde 80 kendi markamızla üretim yapıyoruz, 
kalanını da distribütörler vasıtasıyla tamamla-
yarak yangın söndürme sisteminin tüm ihti-
yaçlarına, çok özel ve çok farklı projelere cevap 
verebiliyoruz. 

“Global Düşün, Lokal Davran” 
mantığıyla hareket ediyoruz

Ayvaz olarak bir sene kadar önce kendi mar-
kamızla gazlı söndürme sistemleri üretimine 
başladık. Biz sadece Türkiye’de faaliyet gös-
teren bir firma değiliz, yaklaşık 100 ülkeye 
ihracat yapıyoruz. “Global Düşün, Lokal Dav-
ran” mantığıyla; yani yurtdışında da “yerli” 
bir firma gibi hareket ederek farklı pazarlar-
daki mevcut markalarla rekabet edebilecek 
seviyeye gelmek için çalışıyoruz. Bu yüzden 
hem Ayvaz markasıyla tüm ürünleri üretip 

satmaya çalışıyoruz hem de o pazarı iyi bilip, 
o pazara yönelik ürünler pazarlamaya çalışı-
yoruz. Gazlı söndürme sistemleri üretimine 
başlamamızın sebebi de bu diyebiliriz. Tabii 
ki global pazarda hareket edebilmek için bazı 
şartlara uymak gerekiyor. Bu yüzden UL, FM 
ve LPCB onaylarını da alarak sistemimizi şu 
anda yabancı firmaların yaptığı gibi, tama-
mıyla sertifikalı olarak hazır hale getirdik ve 
satışını yapıyoruz. Lokal marketlerde -ki bu 
Türkiye için de geçerli- yerel üreticiler ser-
tifikasyon konusuyla hiç uğraşmadan “top-
lama” ürünlerle bir sistem kurup bunu piyasaya 
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sunabiliyor ve tabii ki sertifikasyon maliyetleri 
olmadığı için fiyatları ister istemez düşüyor. 
Bu noktada haksız rekabet ortaya çıkıyor. 
Biz buna mahal vermemek için ilk olarak 
sertifikalarımızı aldık. 

UL ve FM tarafından yılın her 
çeyreğinde habersiz olarak 
denetleniyoruz

Gazlı söndürme sistemlerinin üretimi ve ser-
tifikasyonu konusunda Amerikalı Fike fir-
ması ile birlikte hareket ettik. Ekibimiz Fike 
tarafında eğitim gördü ve sertifikalarını aldı. 
Fike ile özel bir anlaşmamız var; onlar bize 
yarı mamul tedarikinde bulunuyor, onların 
ürettiği yarı mamulleri alıp, mühendisliğini 
yapıp, gazlı söndürme sistemlerini anahtar 
teslim sunabiliyoruz. Ayrıca sertifikalı bir 
yazılım programımız var, gazlı söndürme 

sistemlerinin hidrolik hesaplarını o prog-
ram üzerinden yapıyoruz ve gaz dolumunu 
Hadımköy fabrikamızda bulunan “onaylı 
dolum istasyonu”muzda gerçekleştiriyoruz. 
Onaylı dolum istasyonu derken şunu kast 
ediyorum; dolum istasyonu kompleks yapıda 
değil, gazı aktardığınız bir pompa ünitesinden 
oluşuyor. Ancak olay sadece bu pompayı kurup 
o istasyonu oluşturmak değil, bunun üçüncü 
bir kuruluş tarafından denetlenmesi. Biz UL 
ve FM tarafından yılın her çeyreğinde haber-
siz olarak denetleniyoruz. Yani UL ve FM’e 
beyan ettiğimiz gibi aynı prosedüre uygun bir 
şekilde çalışmalarımıza devam edip etmedi-
ğimiz denetleniyor. Üretimimizden, dolum 
istasyonumuza kadar her şey UL ve FM tara-
fından onaylı. Bu, kaliteyi ve güveni sağlıyor. 
Sürekli denetim altında olduğumuz için her 
zaman doğru veri elde ediyoruz. 

Doğru, güvenilir ve kaliteli iş 
yapmaktan yanayız

Kaliteli ürün, sistem ve mühendislik hiz-
metlerimizle prestijli projelerde yer alıyo-
ruz. Endüstriyel alanda deneyimimiz yüksek 
olduğu için daha çok endüstriyel tesis proje-
lerine imza atıyoruz, konut projelerine biraz 
uzağız. Çamlıca Radyo Kulesi’nin gazlı ve 
yangın söndürme sistemleri Ayvaz tarafından 
yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün şan-
tiyesinde de Ayvaz ürünleri yer aldı. Yangın 
algılama sistemiyle ilgili Türkiye’de çok farklı 
bir proje hayata geçirdik. Oluklu mukavva üre-
ten bir firmanın üretim tesisi projesine ürün-
lerimizle çözüm sağladık. Yaklaşık 200.000 
m2’lik bu tesiste 7-8 metre yüksekliğinde atık 
kağıtlar balya şeklinde güneşin altında bek-
liyor. İster istemez bu atık kağıtların içinde 
cam parçacıkları olabiliyor, güneş ışığını yan-
sıtıcı birtakım katmanlar olabiliyor. Bu durum, 
güneşi bir noktaya mercek gibi çekiyor ve 
yangına sebebiyet veriyor. Kağıt yangınları 
da içten içe ilerleyen yangınlardır. A sınıfı 
yangın dediğimiz yüzey yangınları gibi dışa-
rıdan gözle görülemiyor, yangın büyüdükten 
sonra fark ediliyor. Yangın büyüdükten sonra 
da yapılacak tek şey, kalan alanı koruma altına 
almak oluyor. Bu firmanın her yangında çok 
ciddi zarar ettiği ortaya çıkıyor ve çözüm ara-
yışına gidiliyor. Dış saha olduğu için dumanı 
algılamak da neredeyse imkansız. Ayvaz Yan-
gın olarak bu firmayı ziyarete gittiğimde tesa-
düfen bir yangına denk geldim. Konuyla ilgili 
taleplerini dinledik ve çözüm sunabileceğimizi 
belirttik. Fike’ın Signifire adlı bir ürünü var. 
Bu ürün, hem alevi hem dumanı hem ısıyı 
algılayabilen ve bunu yüz tanıma teknolojisiyle 
ayrıştırabilen bir cihaz. Üründe yer alan kon-
trol ünitesiyle alev, duman ve ısı ayrıştırılıyor. 
Biz de bu tesiste bu sistemi kurduk. Dumanı 
algılamak dışarıda çok zor, tek başına ısıyı 
algılamak da hem dış alan olduğu hem de iş 
makineleri sürekli çalıştığı için çok zor. Çünkü 
alanın sabit bir geometrisi yok, dizilimler hiç 
sabit değil. Balyalar her gün başka yere konu-
luyor. Biz de buraya hem termal hem alev algı-
lama yapabilecek, yani sadece ısıyı veya alevi 
algıladığı zaman yanlış bir alarm vermeyecek 
ve birbirini teyit edecek bir sistem kurduk. Şu 
anda bu sistem aktif bir şekilde çalışıyor. Yurt-
dışı partnerlerimizin desteğiyle de böyle farklı 
çözümler sunabiliyoruz. Bunlar gibi yurtiçinde 

Bulgaristan’da yangın grubu ve 
endüstriyel gruptaki vanaların 
imalatı için yeni bir fabrika 
yatırımımız var

Gazlı söndürme sistemleri üretiminin yanında 
bir diğer yeni haberimiz ise, Bulgaristan’a 
kuracağımız ikinci fabrika. Bulgaristan’da 
yangın grubu ve endüstriyel gruptaki vana-
ların imalatı için yeni bir fabrika yatırımımız 
var. Bu fabrikanın 2020’nin başında faaliyete 
geçmesini hedefliyoruz. Bulgaristan’daki ilk 
fabrika tamamen bizim, ikinci fabrika ise 
Uzakdoğulu çözüm ortağımızla beraber kura-
cağımız bir fabrika olacak. Bu ortak üretim 
sayesinde onların tecrübelerinden de fayda-
lanacağız.

UL, FM ve LPCB 
onaylarını da 

alarak sistemimizi 
tamamıyla sertifikalı 

hale getirdik
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ve yurtdışında birçok projeye imza attık. Bu 
projelere sadece ürünlerimizi değil mühen-
dislik hizmetlerimizi de sunuyoruz. Projeleri 
çiziyor, sahada devreye alma hizmetlerini 
veriyoruz. Sahada bazen sadece ucuz olsun 
diye olmayacak taleplerle karşılaşabiliyoruz. 
Biz, olmuyorsa olmaz diyoruz, hayır diyebili-
yoruz. Çünkü ticari kaygılardan önce şirketin 
bir prestij kaygısı var. Biz 71 yıllık bir firma-
yız. 71 yıl boyunca adımıza leke getirmeden 
çalışmalarımızı devam ettirdik. Aynı şekilde 
bu kültürle daha nice yılları görme hede-
findeyiz. Elbette kâr amacı güdüyoruz ama 
işimizi doğru şekilde ve doğru mühendislikle 
yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. 
Ayvaz olarak doğru, güvenilir ve kaliteli iş 
yapmaktan yanayız.

Sektörümüz, yangın alanındaki 
güçlü yönümüzü görecek

Ayvaz olarak vana, yangın, hortum, kompan-
satör grubuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki 
fuarları takip ediyor ve bu fuarlara katılıyoruz. 
Bu sene yurtiçinde hem vana hem yangın 
grubuyla ilgili ISK SODEX’e katılıyoruz ve 
bir sürprizimiz var. ISK-SODEX’te iki stan-
dımız olacak. Ayvaz’ın her zamanki standı ve 
yangın firmalarının olduğu grupta da Ayvaz 
YANGIN olarak ayrı bir standımız olacak. 
Bunu yapmamızdaki amaç, yangın grubu-
muzun “ayrı bir yangın şirketi” gibi hareket 

edebilme kabiliyetinin olduğunu göstermek. 
Yangın sektöründe faaliyet gösteren diğer 
büyük firmalar gibi, yangınla ilgili her şeyi; 
ürün tedariğinden mühendislik hizmetine 
kadar yapabildiğimizi anlatmak istiyoruz. 
ISK-SODEX, sektörümüzün yangın alanın-
daki güçlü yönümüzü görmesini sağlayacak.

Her projede yeni bir şeyler öğreniyor 
ve kendimizi geliştiriyoruz

Yangın sektöründe çok fazla oyuncu var. 
Konut, AVM gibi alanlarda standart ürün-
ler kullanılıyor. Dolayısıyla satılan ürünlerin 
tipleri belli. Yangın sektöründe birçok firma 
bu işi mühendislik hizmeti sunmaksızın tama-
men ürün satışı şeklinde gerçekleştiriyor. Bu 
tarz standart hizmetlerde bir proje ve saha 
çözümü sunulmuyor. Bizim işimiz standart 
satış değil, her projede yeni bir şeyler öğre-
niyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Mesela bir 
fabrikanın imalat alanıyla depo alanı birbi-
rinden çok farklı tasarımlar gerektirir ve her 
ikisinde kullanılan ürünler farklıdır. İmalatın 
içeriğine göre de ürün kullanımı değişiklik 
gösterir. Her yangın suyla söndürülemez; 
köpükle veya gazla söndürmek gerekebilir, 
farklı bir kimyasal kullanmak gerekebilir. 
Endüstriyel tarafta avam projeyle ilerlene-
mez, ilk önce projeyi çalışmak, hesap yapmak, 
sistemin testlerini, devreye alma hizmetlerini 
gerçekleştirmek gerekir. Ayvaz olarak tüm 
bunları yapabiliyoruz. Enerji santralleri, petro-
kimya tesisleri, kimyasal malzeme üreten fab-
rikalar gibi yangın riskinin çok yüksek olduğu 
yerlere de hizmetlerimizi sunuyoruz. Ayrıca 
şunu da vurgulamak isterim; ürün satışını biz 
gerçekleştirmemiş olsak bile teknik çözüm 
konusunda bizden yardım istenirse mutlaka 
cevap veriyoruz, yeter ki iş doğru yürüsün. 

Bakım konusuna ağırlık verdik ve 
bu konuda çalışmalarımız devam 
edecek

Sistemlerin sadece montajını yapmak da 
yeterli değil; bakımlarını yapmak, sistemin 
sürekli çalışabilirliğini de kontrol etmek 
gerekiyor. Bu konularda Ayvaz Yangın olarak 
biz de yavaş yavaş faaliyetlerimizi artırmaya 
başladık. Çünkü yapılan sistemlerin birtakım 
eksiklikleri olduğunu görüyoruz ve bu eksik-
likler bakımlarda ortaya çıkıyor. Biz de bakım 
konusuna ağırlık verdik ve bu konuda çalış-

malarımız devam edecek. Çünkü çok büyük 
endüstriyel tesislerin yangın sistemlerine o 
kadar çok para yatırılıyor ki, günün birinde 
yangın çıkarsa o kadar para sadece sistem 
bakımı yapılmamasından dolayı problemlere 
sebep olabilir ve tabiri caizse çöpe gidebilir. 
Biz böyle bir sonucu asla kabul edemeyiz. 
Bakıma bu yüzden fazlasıyla önem veriyo-
ruz. Sektörde ne yazık ki denetim ve bakım 
açığı var. Ayvaz Yangın olarak bu farkındalığı 
yaratmaya çalışıyoruz. Şu an bünyemizde bu 
işle ilgili yetişmiş bir makine mühendisi ve 
tekniker arkadaşımız var, bakım süpervizyon 
hizmetlerini iki arkadaşımızla sürdürüyoruz. 
Bu alanda iş hacmimizi büyüttükçe personel 
istihdamımız da artacak.

Yangın konusunda farkındalığın 
arttığını görüyoruz ama hâlâ yeterli 
değil

Yangın sektörünün ülkemizdeki gelişimi 
umut verici. Bu sektörde büyük firmaların 
Türkiye’de verdikleri eğitimler, aynı zamanda 
TÜYAK’ın eğitim, sempozyum gibi faaliyet-
leri insanlarda ciddi anlamda farkındalık oluş-
turdu. Son 5 yıldır sektörümüz olumlu yönde 
ilerliyor, yangın konusunda farkındalığın art-
tığını görüyoruz ama hâlâ yeterli değil. Şu 
anda Amerika’da tek katlı konutlarda sprinkler 
sistemi uygulaması söz konusu. Onlar bunları 
konuşuyorken biz hâlâ, fabrikada sprinkler 
sistemi olmalı mı olmamalı mı, bunları konu-
şuyoruz. Sektörümüzün durumu, bardağın ne 
tarafından bakacağımıza bağlı. Dolu tarafın-
dan bakarsam umut verici görüyorum ama boş 
tarafı da göz ardı edilemeyecek kadar fazla. 
Burada bizlere çok fazla iş düşüyor. Hem işin 
geliştiricisi hem sahada müşteriyle bire bir ile-
tişim kuran biz, hem de bizim yeniliklerimizi 
ve hizmetlerimizi aktaracak medyaya çok iş 
düşüyor. Biz iyi çalışırsak, sektörümüz geli-
şecektir. Çünkü mühendislikle ilgili faaliyet-
lerimiz giderek artıyor. 15-20 yıl önce tesisat 
sektöründe sprinkler veya çeşitli söndürme 
sistemleri bilinmezken, bugün neredeyse her-
kesin duyduğu ve bildiği bir çözüm haline 
geldi. Bu durum yeni sistemlere yönelmemiz 
için itici güç oluyor. Yangın sektörü giderek 
gelişim gösteriyor, ancak ne yazık ki ürün 
satışına dönük iştahlı bir şekilde al-sat yapan 
firmalar, bu sektörü tamamıyla ticari bir sektör 
haline getiriyor. Bunun önüne geçmek için 
Ayvaz olarak var gücümüzle çalışıyoruz. TM

EK-3030E
Dijital Termostat

ECS-02CX
Dijital Termostat

EK-540
Dijital Termostat

HLD-200
Gaz Kaçak Dedektörü

LMC-300
Elektronik Gaz Terazisi

TPM-950
Dijital Termometre

ECB-1000Q
Dijital Soğuk Oda Termostatı

Elitech 1996 yılından bu yana ticari ve endüstriyel 
soğutma sistemleri için ölçüm, kontrol cihazı, 
uzaktan yönetim, veri depolama ve el aletleri 
üretmektedir. Müşterilerimizin, ürünlerimizi 
kullanarak deneyimlerini daha basit ve keyifli hale 
getirmek için tüm teknik ve ticari sorunlarına 
cevap verebilecek uzman ekiplerimiz mevcuttur.

Elitech'te sekiz işletme birimi, üç yurtdışı satış 
ofisi (UK, ABD ve Brezilya) ve 170'in üzerinde 
AR&GE mühendisi bulunan AR&GE enstitüsü 
mevcuttur. Elitech, 30'u soğuk zincir yazılımında 
olmak üzere 80'den fazla patentin sahibidir. 
Şirketin sahip olduğu bulut tabanlı platform, 
müşterilerin kapsamlı alarm ayarları ile her 
zaman ve her yerde gerçek zamanlı verilere 
erişmelerini sağlar.

Elitech, 
ISO9001:2008, ISO14001:2004, TS16949:2009 
ve OHSAS18001:2011 kalite belgelerine sahiptir. 
Ürünler,
CE, UL ve VDE sertifikasyonlarını geçmiş ve 
RoHS, WEEE, EUP ve REACH vb. direktiflerine 
tamamen uygundur.
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Rol Modelimiz Olarak Doğa

Doğa insana konfor içinde yaşaması için 
tüm enerji kaynaklarını verir. Ancak, 
enerji kaynakları sınırsız değildir. 

Sürdürülebilir uygarlık, yenilikçi ürünlerle 
doğal kaynaklarla elde edilebilir. İnovasyonun 
kendisi de doğada gizlidir. Hava, Su, Toprak ve 
Ateş. Doğanın dört elementi sürekli olarak bir-
birlerinden enerji alıyor. Yaprak döken bir ağaç 
bir günde yaklaşık 500 litre su buharlaştırır, bu 
yaklaşık 10-15 split klimaya karşılık gelir.

Buharlaşma

Evaporatif soğutma dünyada bilinen en eski 
soğutma yöntemidir, hatta Antik Çağda bile 

Taze Havanın Doğal 
Olarak Soğutulması ve 
HybriCool
Yazan: Ozan Atasoy, Aiolos Air İleri Havalandırma Teknolojileri A.Ş.
o.atasoy@aiolosair.com
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evaporatif olarak soğutulmuş hava, diğer tara-
fından ise nem ile teması olmayan besleme 
havası (ortam havası) geçer. Bu sayede eva-
porasyon enerjisinden maksimumda faydala-
nılırken ortam havasının konforunu olumsuz 
etkileyecek nemlendirme etkisi önlenmiş olur. 
Bu yöntem özellikle taze havanın ortam havası 
sıcaklık değerine kadar soğutulması istenilen 
sistemlerde çok yüksek enerji verimliliği sağlar. 
Aynı şekilde Psikometrik Diyagram üzerinden 
her iki sistemin analizi yapıldığında Direkt 
Evaporatif Soğutmanın termodinamik olarak 
herhangi bir soğutma enerjisi üretmediği görü-
lebilmektedir.

Endirekt Evaporatif Soğutma IEC çok yüksek 
enerji verimliliği ile karakterize edilir.

Enerji Giderlerine Kısa Bir Bakış

Ülkemizde ve dünyada enerji giderleri gide-
rek daha önemli hale gelmektedir. Uluslararası 
Enerji Ajansının yaptığı çalışmaya göre, dün-
yada binalarda soğutmadan dolayı oluşan enerji 
sarfiyatı 1990 yılında %2,5 iken 2016 yılında 
2,5 kata yakın artış göstererek %6’ya çıkmıştır. 

Tablo 1. Endirekt ve Direkt Evaporatif Soğutma Karşılaştırması

1 2 3 4

Dönüş 
Havası

Egzoz 
Havası Taze Hava Besleme 

Havası

Sıcaklık t ˚C 35,0 25,1 35,0 25,1

İzafi Nem φ % 40% 90% 40% 71%

Mutlak Nem x g/kg 14,3 18,4 14,3 14,3

Entalpi h kJ/kg 72,1 72,1 72,1 61,8

Yoğunluk p kg/m3 1,12 1,16 1,12 1,16

Yaş Term. Sıc. tv ˚C 23,8 23,8 23,8 21,1

Gerçek Hava D. Vs m3/h 5.430 5.288 5.430 5.255

Norm. Hava 
Deb. Vn m3/h 5.000 5.000 5.000 5.000

Soğutma Gücü P kW 0,0 -17,1

Buharlaşan Su qw Kg/h 24,2 0,0

bir soğutma yöntemi olarak kullanılmıştır. Bu 
soğutma tekniği, herhangi bir sıvının buharlaş-
ması sonucu bulunduğu yüzeyden ısı çekmesi 
prensibine dayanır. Evaporatif soğutmanın iki 
farklı yöntemi vardır:
Doğrudan Evaporatif Soğutma (DEC), tek 
bir hava akımının içinde suyun buharlaşarak 
havanın duyulur ısısının alınması yöntemi ile 
uygulanır. Çok yaygın bir uygulama olmakla 
beraber kuru iklim şartlarında etkin sonuç alı-
nabilir. Nem oranının belli bir değerin üzerinde
olduğu iklim şartlarında besleme havasını 

(ortam havasını) nemlendirdiği için istenilen 
konforu tam olarak sağlayamaz.

Endirekt Evaporatif Soğutma (IEC), iki hava 
akımı birbirine karışmadan yapılan evapora-
tif soğutma sistemidir. Birbirine temas eden 
iki yüzeyin biri tarafından nemlendirilmiş ve 
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Ticari binalarda bu oranın ise %6’dan %11,5’e 
çıktığı görülmektedir (Kaynak: International 
Energy Agency - The Future of Cooling-2018). 

Soğutma ihtiyacı, kapalı ortamlarda vaktimizin 
%90’ını geçirdiğimiz düşünülür ise, her geçen 
gün artmaya devam edecektir. Bu, dünyada 
soğutma grubu ihtiyacının ve satışlarının artışı 
ile de teyit edilmektedir.
Artan bu ihtiyaç yanında daha fazla doğal kay-

nakların, özellikle fosil yakıtların, tüketimini de 
beraberinde artırmaktadır. Bunun doğal sonucu 
olarak da global ısınmayı tetiklemektedir. Mev-
cut soğutma teknolojilerinin ve sistemlerinin 
bu kısır döngüyü kırması ancak yeni ve çevreci 
sistemler ile mümkün olabilecektir. Bu hem 
dünyamız hem de artan elektrik maliyetlerin-
den dolayı bizler için göz ardı edemeyeceğimiz 
bir gerçektir. Özellikle ülkemizde enerji kay-
naklarında dışa bağımlı olduğumuz düşünülür 

ise bu aynı zamanda ulusal 
bir stratejimiz olmak duru-
mundadır. Bu hem ülke 
ekonomisini hem de son 
kullanıcı olarak bizlerin 
ekonomisini de doğrudan 
etkileyen bir gerçekliktir. 
Dünya genelinde farklı 
ülkelerin elektrik fiyat kar-
şılaştırmalarında da görü-
leceği üzere ülkemiz de 
elektrik maliyetleri düşük 
olan bir ülke değildir. 
(Kaynak: World Energy 
Council© Statista 2019)

HybriCool

Bu doğal rol modelden 
esinlenerek, Aiolos Air 
HybriCool Endirekt Eva-
poratif Soğutmalı Klima 

Ünitesini geliştirdi (IEC). Yenilikçi tasarı-
mımız sayesinde, EC fanlı, yüksek verimli ısı 
eşanjörleri ve IoT teknolojilerini doğadan gelen 
bu basit soğutma prensibini bir araya getir-
mek için uygulayarak, HybriCool IEC ünitesi 
çok yüksek enerjiyi verimliliğine doğal olarak 
ulaşmaktadır.

IoT tabanlı web uygulama ile web üzerinden 
yönetilebilen otomasyon sistemi ile HybriCool 
IEC ünitesi, en iyi ve verimli çalışma noktasını 
tespit ederek enerjinin en etkin kullanılmasını 
garanti eder. Cihazın çalışması görselleştirile-
rek çalışmanın uzaktan izlenmesinin yanında, 
herhangi bir PC, tablet veya akıllı telefondan 
cihazın kontrolü, anlık veri paylaşımı ve çalışma 
performansının 13 aylık geçmiş kaydını görün-
tülemek mümkündür.
HybriCool Endirekt Evaporatif Soğutma Üni-
tesi dönüş havasını nemlendirerek evaporasyon 
enerjisi ile yaş termometre sıcaklıklarına kadar 
soğutur. Bu soğutulmuş hava çok yüksek verimli 
adyabatik modül içerisinde taze havanın ısısını 
alarak dönüş havasının altında sıcaklıklarda 
soğutulmuş taze hava elde edilmesini sağlar. 
Taze hava ihtiyacının yüksek olduğu binalarda 
taze hava ihtiyacından kaynaklanan soğutma 
yükünü doğal olarak alır. İlave soğutma yükü 
ihtiyacı olduğunda cihaz içinde yer alan kom-
presör sistemi ile veya harici bir kondenser veya 
chiller vasıtasıyla iç yüklerden kaynaklanan 
soğutma ihtiyacı karşılanır. 1 kW başına elde 
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edilen soğutma enerjisi bu sayede 9 kW’ları 
geçebilmektedir. Sezonsal enerji verimliliği 
değerleri de bu soğutma prensibi sayesinde 
çok yüksek değerlere ulaşabilmektedir. 

Enerji Analizi

Klasik ısı geri kazanımlı bir klima santrali ile 
HybriCool Endirekt Evaporatif Soğutmalı 
Klima Ünitesini karşılaştırdığımızda enerji 

Tablo 4. Hybricool için Dış Hava Sıcaklığına Bağlı Olarak 
Sezonsal Enerji Kazanım Değerleri

Sembol
Toplam Enerji 
Geri Kazanımı 

IEC-KW 
Soğutma

Adyabatik 
Modüle Dış 
Hava Giriş 

Sıcaklığı (˚C)

Adyabatik 
Modüle Dönüş 

Havası Giriş 
Sıcaklığı (˚C) 

a 189,17 36 25

b 133,44 31 25

c 79,19 26 25

d 0,00 21 Free Cooling

Sezonsal Toplam 
Enerji Kazanımı            82,18

Tablo 5. Standart Isı Geri Kazanımlı (IGK) Klima Santrali için 
Dış Hava Sıcaklığına Bağlı Olarak Sezonsal Enerji Kazanımı 
Değerleri

Sembol
Toplam Enerji Geri 
Kazanımı IEC-KW 

Soğutma

IGK Dış Hava 
Giriş Sıcaklığı 

(˚C)

IGK Dönüş 
Havası Giriş 
Sıcaklığı (˚C) 

a 99,72 36 25

b 52,79 31 25

c 8,80 26 25

d 0,00 21 Free Cooling

Sezonsal Toplam 
Enerji Kazanımı            24,02

IGK KS yerine IEC Klima Ünitesi Kullanılması Durumunda

Sezonsal Toplam Enerji Kazancı 58,16 kW Soğutma

Mevcut Sistem EERS’si (tahmini) 2

Çekilen Güç 29,08 kW Elektrik Tüketimi

Günlük Çalışma Saati 24 Saat

Aylık Çalışma Günü 30 Gün

Yaz Sezonu 5 Ay

Toplam Çalışma Saati 3600 Saat

Toplam Kazanç/Yaz Sezonu 104684 kW Elektrik Tüketimi

Elektrik kW Saat Bedeli 0,17 EUR/kW

Toplam Kazanç Parasal Karşılığı 17.796 EUR/yıl

Tablo 2. Örnek Proje Değerleri

Proje Klima Santralleri Tablosu

AHU-1 AHU-2 Toplam

Vantilatör

Aspiratör

Hava Debisi 
Cihaz Dışı 
Basınç
Hava Debisi 
Cihaz Dışı 
Basınç

m3/h 
Pa

m3/h 
Pa

22000 
300

20000 
300

22000 
300

20000 
300

44000
40000

Soğutucu 
Batarya kW 93,4 93,4 186,8

Isıtıcı Batarya - - - -

Son Isıtıcı 
Batarya - - - -

Taze Hava m3/h 22000 22000 44000

Filtre G4+F7 G4+F7

Özellikler

%100 
taze 

havalı, 
IEC

%100 
taze 

havalı, 
IEC

giderlerindeki fark açık olarak görülebilmek-
tedir.

Kısmi Yüklerde Enerji Tüketimi Formülü
E S EER = 0 , 0 3 x EER a + 0 , 3 3 x EER b + 
0,41xEERc+ 0,23xEERd

Analizlerden de görüleceği üzere standart ısı 
geri kazanımlı bir klima santraline göre endi-
rekt evaporatif soğutmalı HybriCool IEC üni-

Tablo 3. Yaz Sezonu Sıcaklık Dağılımı Değerleri

Sembol Dağılım Dış Hava 
Sıcaklığı (˚C)

İç Ortam 
Sıcaklığı (˚C)

a 3% 36 25

b 33% 31 25

c 41% 26 25

d 23% 21 21

Toplam   100%

tesi örnek proje değerlerinde 1 yaz sezonunda 
17,796 EUR enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
Bu çalışma Kocaeli ilinde mevcut bir fabrika 
için gerçek değerler kullanılarak yapılmıştır. 
Soğutma grubu kurulu gücü kapasitesinden ısı 
geri kazanım yapılmamasına göre yaklaşık 190 
kW, IGK klima santrali uygulamasına göre 90 
kW mertebesinde kurulu yük, dolayısıyla ilk 
yatırım maliyeti tasarrufu sağlamak mümkün 
olmaktadır. TM
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www.elektrostatikfiltre.net

• Yılda sadece bir kez yıkama ve bakım gerektirir.
• Kebap ve ızgara dumanı için özel üretilmiş yüksek 
 amperli cam izolatörlü filtre
• Karbonsuz. Sıfır koku, sıfır duman. Baca gerektirmez.
• Termik santrallerden ev tipine dek 29 ayrı model ve 
 25 ayrı kapasitede üretim
• Dokunmatik ekranlı kontrol paneli
• Web üzerinden Android Kontrol
• Hava kirliliği göstergesi (PPM) (Giriş-Çıkış)
• Hava debisi ve Isı göstergesi
• Kendinden yıkamalı
• Cam izolatör ile yüksek verimlilik
• Çevre Bakanlığı koku testinden geçmiştir.

İ S TA N B U L  •  İ Z M İ R  •  D R E S D E N  •  K A H İ R E  •  B A K Ü

Her marka 
elektrostatik filtre 

tamiri yapılır

“1989’dan beri Türkiye’nin Dünyadaki Markası”



söyleşi

T ürkiye’deki faaliyetlerini 1992’den bu yana sürdüren dünyaca ünlü pompa 
üreticisi Wilo, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de geniş ürün yelpazesi ve 
ürün sistemleriyle farklı alanlar için çözümler geliştiriyor. Kısa bir süre önce 

Wilo Türkiye’nin Genel Müdürü olan Mehmet Ürek, “Pompa sektörünün yenilikçi 
lideri ve dijital öncüsü olma misyonumuzu yeni dönemde kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Hayatı kolaylaştıran entegre bir iş ortağı olarak sektöre değer katacağız” diyor. 
Ürek ile Wilo Türkiye’nin faaliyetleri ve hedefleri hakkında konuştuk…

Mehmet Ürek
Wilo Türkiye Genel Müdürü

“Müşterilerimize ‘İyi ki Wilo var’ 
dedirtecek ürün ve hizmetlerle, 
çözümler sağlayacağız”
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Wilo Türkiye olarak ülkemizdeki 
mevcut yapılanmanız ve 
faaliyetleriniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

Dünyaca ünlü pompa üreticisi Wilo, Türki-
ye’deki faaliyetlerini 1992’den bu yana sürdü-
rüyor. O tarihten bu yana istikrarlı bir büyüme 
grafiğiyle sektöre liderlik yapıyoruz. Tıpkı 
dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de geniş ürün 
yelpazemiz ve ürün sistemlerimiz ile farklı 
alanlar için çözümler geliştiriyoruz. 
35 yetkili satıcı ve 75 yetkili servisle tüm müş-
terilerimize Türkiye çapında hizmet veriyoruz. 
Yetkili satıcılarımız, servislerimiz ve merkez-
deki çalışanlarımızla Türkiye’de bin kişilik 
büyük bir aileyiz. 
Bina teknolojileri, altyapı uygulamaları ve 
endüstri olmak üzere üç ana kategoride faa-
liyetlerimiz yoğunlaşıyor. Müşterilerimize 
enerji verimliliği yüksek ve üstün performanslı 
çözümler sunuyoruz.

Kısa bir süre önce Wilo Türkiye’nin 
Genel Müdürü oldunuz. 
Wilo’nun büyüme stratejisi için 
hedeflediğiniz çalışmalar  
nelerdir? 

Pompa sektörünün yenilikçi lideri ve dijital 
öncüsü olma misyonumuzu yeni dönemde 
kararlılıkla sürdüreceğiz. Wilo’nun 150 yıla 
dayanan benzersiz deneyiminden, teknolojik 
yeniliklerinden ve sektörel kabiliyetlerinden 
daha çok projenin, kurumun ve insanın fay-
dalanması en büyük hedefimiz olacak. Mevcut 
iş kollarımızı ve güçlü olan kaslarımızı geliş-
tirerek yeni iş alanlarına doğru heyecan verici 
bir yolculuğa çıkacağız. 
Hayatı kolaylaştıran entegre bir iş ortağı ola-
rak sektöre değer katacağız. İnşaat sektöründe, 
endüstride, özel projelerde, belediye projele-
rinde ve diğer kamu projelerinde Wilo’nun 
bir numaralı çözüm ortağı olması için yoğun 
çaba göstereceğiz. Aynı zamanda perakende 
pompa pazarında da büyümek istiyoruz. Pera-
kende pompa pazarını domine etme konu-
sunda kararlılığımızı göstermek için 2019’un 
yaz aylarında Initial Line ürün grubumuzu 
Türkiye çapında 16 il, 57 ilçe ve 1.622 noktayı 
ziyaret ederek tanıttık. Pompa sektörünün 
yerel aktörlerine dokunarak, Wilo’nun tek-
nolojilerini tanıttık. 

2019 ve sonrası için yeni ürün ve 
sistemleriniz olacak mı? 

Bildiğiniz gibi bilişim teknolojilerinin ve 
mobil iletişimin gelişimiyle, günlük hayatı-
mızda ve çalıştığımız sektörlerde yeni bir çağ 
başladı. Pompa sektörünü de, yeni teknolojile-
rin şekillendirdiği, Endüstri 4.0’dan Endüstri 
5.0 ekonomisine giden bu yoldan bağımsız 
düşünemeyiz. Dünya nüfusunun yoğunlaş-
tığı şehirler akıllı şehirlere dönüşüyor. Biz 
de Wilo olarak dijitalleşen şehir yaşantısının 

sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve hayatın 
kolaylaşması için çalışıyoruz. Portföyümüzde 
teknoloji harikası yüksek verimli pompalar 
bulunuyor. 2019 ve sonrasında Wilo tekno-
lojileriyle suyun yer aldığı, pompaya ihtiyaç 
duyulan her alanda verimlilik sağlayacağız. 
Müşterilerimize “İyi ki Wilo var” dedirte-
cek ürün ve hizmetlerle, çözümler sağlaya-
cağız. Bu ürünlerimizin en önemlilerinden 
biri sektörde akıllı pompa dönemini başlatan 
Stratos MAXO olacak. Stratos MAXO’yu, 
yeni dönemde ürün gamımızın amiral gemisi 
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olarak nitelendiriyoruz. Sezgisel özellikle-
riyle ömür boyu öğrenebilen bu akıllı ürünü-
müz, sadece pompa verimliliğini değil, sistem 
verimliliğini de maksimum seviyelere ulaştırı-
yor. Stratos MAXO, bağlı bulunduğu sistemi 
her 24 saatte bir analiz ediyor ve veri girişine 
gerek kalmadan en verimli çalışma nokta-
sını kendi öğreniyor. Günün her saniyesinde 
tesisatı ölçüyor ve öğrendiklerini ertesi güne 
aktarıyor. 2019 itibarıyla yangın pompası seg-
mentinde de atağa kalktık. Yangınla mücadele 
ihtiyaçları için doğru sistem çözümleri sunan 
UL listeli ve FM onaylı yangın pompalarını 
müşterilerimizle buluşturuyoruz. 

Türkiye’de üretimini yapmakta 
olduğunuz ürünler var mı? Varsa 
nelerdir? 

Evet, var. Yangın pompalarımızı kendi fab-
rikamızda üretiyoruz. Ürettiğimiz yangınla 
mücadele pompa sistemleri, bu alanda gerekli 
tüm global standartları karşılıyor. Türk Stan-
dartları Enstitüsü tarafından belirlenen TS 
EN 12845 ürün standardının yanı sıra, FFS 
sistemlerini oluşturan bileşenleri kapsayan 
ISO 9001 sertifikası, dünyada yangın ile ilgili 
kabul gören NFPA20 standartlarına uygun 
UL listeli FM onaylı, EN 12845 (Wilo-
SiFire) gibi standartlar Wilo tarafından sağ-

lanıyor. Yangın pompalarımızla ilgili güncel 
bir referans da paylaşabilirim. 2019’da ürünle-
rimiz, Ankara’nın ticari hayatında hem AVM 
hem ofis olarak dikkat çeken Togo Kuleleri 
tarafından tercih edildi. Bu gelişmelerin yanı 
sıra müşterilerimize daha hızlı ürün tedarik 
edebilmek için EMU-port ıslak montaj terfi 
istasyonu üretimini de bir süredir Türkiye’de 
yapmaya başladık ve bu konuda da kısa sürede 
oldukça yol kat ettik.

Wilo’nun ülkemizde bir yatırımı 
olacak mı? Wilo’nun globalde 
ülkemize bakış açısı nasıl?

Türkiye pazarı, taşıdığı büyük potansiyel 
nedeniyle Wilo Grubu’nda en çok önem 
verilen ülkeler arasında yer alıyor. Bulundu-
ğumuz bölgede merkez noktalardan biriyiz. 
Wilo’nun Türkiye’deki yatırımları, 1992 yılın-
dan bu yana istikrarlı bir şekilde devam ediyor. 
Türkiye’nin dört bir yanında hizmet vererek, 
ülkemizin ekonomik kalkınmasına da katkı 
sağlıyoruz. Wilo, önümüzdeki dönemlerde 
de yeni yatırımlara devam edecek.

Pazar payı/hedeflerinizden 
bahseder misiniz?

Wilo olarak müşterilerimizin gözünde kaliteli 

ürün sağlayıcı olmanın ötesinde müşterile-
rimizin hayatını kolaylaştıran entegre bir iş 
ortağı olarak yer almak istiyoruz. Tüm çaba-
mız ve yeni girişimlerimiz bu yönde devam 
edecek. Tabii teknolojik liderliğimizi sürdü-
rürken ve yeni iş alanlarına adım atarken kârlı 
bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz.  

Birçok sektörde (tesisat, çevre 
ve kamu) faaliyet gösteren bir 
firma olarak bu sektörlerin 
Türkiye’deki gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Faaliyet gösterdiğimiz sektörler, dünyanın 
ve Türkiye’nin gelişen yapısı ve günümüzde 
insanların farklılaşan ihtiyaçlarıyla kabuk 
değiştiriyor. Dijital dönüşüm, su verimliliği, 
enerji verimliliği, iklim değişikliği gibi mega 
trendler hayatımızı ve sadece bizim içinde 
bulunduğumuz değil tüm sektörlerin gelişi-
mini etkiliyor. Sürdürülebilir akıllı şehir haya-
tının bir parçası olan projelere imza atmak için 
bugünden geleceğe bakan bir vizyon gerekiyor. 
Sektörler kaliteli ürün ve hizmetlerle birlikte 
artık bu yaratıcı vizyonu talep ediyor. Biz de 
Wilo olarak tam bu noktada sektörlerin gelişi-
mine katkıda bulunmak için en teknolojik, en 
verimli, en akıllı ve en uzun ömürlü çözümleri 
sunuyoruz.  TM

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com

İletişim Danışmanlığı
Dijital Pazarlama
İçerik Üretimi
E-Bülten Hazırlık ve Servisi
Sosyal Medya Yönetimi
Web Site Hazırlık ve Yönetimi
Kreatif Görsel Tasarım
Etkinlik Projelendirme ve Yönetimi
B2B Halkla İlişkiler
Ve Kuruma Özel Pazarlama İletişimi Projeleri

Pazarlama İletişiminde 360o Hizmet
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proje

Akten Kozmetik, yeni yatırımı sabun 
üretim tesislerinin iklimlendirmesi 
için İmbat İklimlendirme ve Soğutma 

Sistemleri’ni seçti.
Üretim holleri projesinin iklimlendirmesini 
sağlamak için İmbat çatı tipi paket klima 
cihazları tercih edildi. Projede sağlıklı ve ideal 
iklimi sağlamak için İmbat’ın HSE serisi 
Eurovent sertifikalı, kompresör sayısından 
fazla kapasite kontrol kademesi ile yük deği-
şimlerine cevap veren asimetrik kompresör 
devreli, buharlı ısıtma serpantinli, %20 taze 

havalı, inverter plug üfleme ve dönüş fanları 
olan, üfleme tarafında G4 filtreli, termodina-
mik ısı geri kazanımlı ve free cooling özelliği 
olan çatı tipi klima cihazları yer aldı.
7-350 kW kapasite aralığında 65.000 m3/h 
debiye çıkan, tamamı A ve B enerji sınıfında 
yer alan İmbat çatı tipi klimalarda çevreci 
akışkan R410a kullanılıyor. Opsiyonel olarak 
da oldukça geniş seçenekler ile beklentileri 
karşılayan İmbat çatı tipi klima cihazlarının 
başlıca opsiyonel özelliklerini; %100 taze hava 
oranında çalışabilme ve oranı %0-%100 ara-

sında otomatik olarak ayarlayabilme, tam-
burlu ve plakalı ısı geri kazanımlı modeller, 
EC fanlı modeller ile değişken hava debisi 
ve düşük enerji harcaması, sıcak sulu buharlı 
veya elektrikli ısıtma, doğalgazlı ısıtma, CO2 
iç hava kalitesi kontrolü, termal veya entalpi 
free cooling (ekonomizör), üç kademe filtras-
yon imkânı (G4+F7+F9), dijital veya inverter 
scroll kompresörler, evaporatör ve konden-
ser yüzeyi hidrofilik/epoksi kaplama, su ve 
deniz suyu soğutmalı modeller olarak saymak  
mümkün. TM

Akten Kozmetik Fabrikası 
İklimlendirme Sistemleri
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1 45 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Vaillant, Türkiye ısıtma pazarında, 
en geniş ürün gamına sahip markalardan biri. Geliştirdiği çevreci ürün ve 
çözümlerle iklimlendirme sektöründe tasarruf etmek isteyenlerin markası 

olmaya devam ettiklerini söyleyen Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü 
Erol Kayaoğlu ile Vaillant’ın çalışmaları, yatırımları, hedefleri ve sektörün güncel 
durumu hakkında konuştuk…

Erol Kayaoğlu
Vaillant Türkiye 
Satış ve Pazarlama Direktörü

“Vaillant’ın en önemli gücü, 
yenilikçi ürün gelişimine olan 
yatırımlarıdır”
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Türkiye ısıtma pazarında, en geniş 
ürün gamına sahip markalardan 
biriyiz

Vaillant, 1874 yılında şofbenin mucidi ola-
rak bilinen Johann Vaillant tarafından 
Remscheid’da kuruldu. Sektörde pek çok 
yenilik ve ilki gerçekleştirmiş olan Vaillant 
doğalgazlı, LPG’li, fuel-oil’li, elektrikli ve 
güneş enerjili sıcak su ve ısıtma sistemlerinde 
komple çözümler sunuyor. 
145 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Vail-
lant olarak, Türkiye ısıtma pazarında, en geniş 
ürün gamına sahip markalardan biriyiz. Ayrıca 
yenilenebilir enerji kaynaklı ürünler, kaskad 
yoğuşmalı ısıtma çözümleri, sistem otomas-
yonu, yenilenebilir enerjiler ve konvansiyonel 
sistemlerin beraber kullanıldığı hibrid sis-
temler üzerine odaklanıyoruz. Türkiye’de 250 
yetkili satıcı ve 300’den fazla satış noktası ile 
toplamda 550’den fazla noktada son kullanı-
cılar ile buluşuyoruz. 
Sunduğumuz ürünlerin yanı sıra kullanıcıları-
mızın hayatını kolaylaştıracak projeler hayata 
geçiriyoruz. Vaillant Türkiye olarak çevreci 
ve yenilenebilir enerjilere yönelik geniş ürün 
yelpazemiz ile doğa dostu bir kuruluş olma 
özelliğine sahibiz. Bu kapsamda 2012 yılından 
bu yana Doğa Derneği ile sürdürdüğümüz 
işbirliği çerçevesinde Türkiye’de doğal hayatın 
ve çevrenin korunmasına yönelik kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. 

İklimlendirme sektöründe tasarruf 
etmek isteyenlerin markası olmaya 
devam ediyoruz

Kuruluşumuzdan bu yana ürünlerimizdeki 
üstün mühendislik, teknoloji ve kalitenin yanı 
sıra sektördeki eşsiz yapılanmamız ile tüketici 
nezdinde fark yaratıyor, güçlü ve tecrübeli iş 
ortaklarımız ile yola devam ediyoruz. Vaillant 
olarak enerji verimliliğini en üst seviyeye çıka-
ran geniş ürün yelpazemizle müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına en etkin şekilde yanıt veriyoruz. 
Geçen yıl Vaillant Group içerisinde seçili 
ürünlerimizde uyguladığımız Gren IQ felse-
fesi ile tasarlanmış ürünlerimizle yoğuşmalı 
ürün ailemizi daha da genişlettik. ecoTEC 
Plus, ecoTEC Pro ve ecoFIT Start’dan olu-
şan yoğuşmalı kombi ailemizi 2018 yılında 
ecoTEC Pure ürünü ile genişleterek tüke-
ticilerimizin yoğuşmalı kombi alternatifle-
rini artırmıştık. Yüzde 85 geri dönüştürüle-

bilir malzemelerden üretilen, beraberindeki 
VRC700f ile birlikte A+ ısıtma verimliliğine 
sahip olan ecoTEC Exclusive multi yoğuşmalı 
kombimizi de yine geçen yıl Mayıs ayında 
piyasaya çıkarttık.
Ekim ayında pazara sunulacak ecoTEC 
INTRO kombimiz ise 18 kW ile 24 kW 
olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine 
sahip, yüksek verimlilik oranlarıyla daha fazla 
tasarruf sağlıyor. Isıtmada A sınıfı verimli-
liğe sahip ve XL sıcak su kapasitesi ile ErP 
yönetmeliğine göre 55°C’de minimum 16 lt/
dak. kullanım suyu verme özelliğini temsil 
ediyor. Kanıtlanmış uzun ömre sahip ecoTEC 
INTRO, kullanıcı dostu arayüzü, LCD ekranı 
ve dokunmatik ön paneli ile kolay kullanım 
olanağı sunuyor. Kompakt yapıdaki ürün, 
piyasadaki en küçük ürünle eşdeğer olacak. 
Bu ürünümüz tüm Vaillant kombi ailesinin 
DNA’sında bulunan paslanmaz çelik eşan-
jörü ile segmentteki rakiplerinden farklılaşıyor. 
Kombinin yanı sıra Vaillant markası olarak 
Türkiye pazarında hem bireysel kullanıma 
yönelik klimalarımız hem de okul, hastane, iş 
merkezleri gibi büyük yapılara hitap eden VRF 
sistemlerimiz ile tüketicilerimize akıllı çözüm-
ler sunuyor, her yıl ısıtma pazarında olduğu 
gibi soğutma pazarında da ürün gamımızı 
genişletmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda 
VAI6 Inverter Split klima serimizden sonra, 
2018 yılında A++ enerji verimlilik sınıfında 
olan VAI8 Inverter Split klimalarımız ve 
VAI8 Multi inverter klima ailemizle birlikte 
kombide olduğu kadar klima alanında da dört 
dörtlük bir ürün gamına sahip hale geldik.
2019 Vaillant için oldukça hareketli başladı. 
Bu sene de markamıza yaptığımız yatırım-

lara devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz çevreci 
ürün ve çözümlerle iklimlendirme sektöründe 
tasarruf etmek isteyenlerin markası olmaya 
devam ediyoruz. Yakaladığımız bu ivmenin 
konvansiyonel cihazların piyasadan kalkması 
ile önümüzdeki yıllarda daha da artacağını 
düşünüyoruz. 

Dijitalleşen dünyayla aynı 
doğrultuda ilerleyerek enerji 
verimliliğini en üst seviyeye 
çıkaran ürünlere yatırım yapmayı 
sürdüreceğiz

Vaillant’ın en önemli gücü, yenilikçi ürün 
gelişimine olan yatırımlarıdır. İş ortakları-
mıza sunacağımız dijital çözümlerle Vaillant’ı 
kolay erişilebilir ve iletişim kurulabilen bir 
platform haline getiriyoruz. Dünya genelinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarına ait ürünlere 
odaklanmış bir firmayız ve bu ürünlerin gele-
cekte tüketiciler için yeni trendler yaratacağı 
bilinci ile Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz ve 
büyük yatırımlar yapıyoruz. Enerji verimlilik 
yasalarına uyum süreci üretim trendini daha 
verimli cihazlara doğru yöneltirken, çevre ve 
enerji verimliliği konusunda kullanıcılarda 
artan bilinç, yoğuşmalı kombilere olan talebi 
de hızla artırıyor. Kombinin yanı sıra Vaillant 
markası olarak Türkiye pazarında hem bireysel 
kullanıma yönelik klimalarımız hem de okul, 
hastane, iş merkezleri gibi büyük yapılara hitap 
eden VRF sistemlerimiz ile tüketicilerimize 
akıllı çözümler sunuyor, her yıl ısıtma paza-
rında olduğu gibi soğutma pazarında da ürün 
gamımızı genişletmeye devam ediyoruz. 
Vaillant olarak kombi kategorisindeki başarı-
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mızı bu sene ısıtma cihazlarına ve ısı pompa-
sına da yansıttık. Yüksek verimlilik değerlerine 
sahip monoblok ısı pompalarından oluşan 
ürün gamımızı, yeni split serimiz ile geniş-
leterek farklı müşteri taleplerini de karşıla-
mayı hedefliyoruz. Bu kapsamda çevre dostu 
aroTHERM hava kaynaklı ısı pompası seri-
sini genişlettik. 5 farklı geniş kapasite seçeneği 
bulunan yeni Vaillant aroTHERM Split Isı 
Pompası ile kullanıcılar enerji verimliliği sağ-
layabiliyor. Isı pompasının yanı sıra sektörde 
elektrikli kombi olarak da anılan yeni nesil 
elektrikli ısıtma cihazı eloBLOCK’u kulla-
nıcılarla buluşturduk. eloBLOCK gerek ısı 
pompaları ile akuple edilen sistem çözümleri, 
gerekse gaz bulunmayan yerlerde sunduğu 
konfor ile çok önem verdiğimiz bir ürün. Yük-
sek enerji tasarrufu sağlayan eloBLOCK, 9 
kW’tan 18 kW’a kadar 4 farklı kapasite seçe-
neği ile ihtiyaca göre çözüm önerisi sunuyor. 
Geniş arayüz LCD ekranı ile kullanıcıya avan-
taj sağlayan eloBLOCK, modülasyonlu oda 
termostatları tüketiciye ekstra konfor getiri-

yor. İsteğe bağlı olarak kurulan multiMATIC 
uygulaması ile cep telefonundan kontrol edi-
lebilen eloBLOCK, harici bir boyler ile sıcak 
su da hazırlıyor.  
Bunların yanı sıra, dünyadaki dijitalleşmeye 
paralel olarak ısıtma sektöründe de diji-
tal ürünlerin payı artış gösteriyor ve sektör 
trendlerinde belirleyici rol üstleniyor. Vaillant 
olarak hem doğayı koruma anlayışımız hem de 
dijitalleşen dünyayla aynı doğrultuda ilerleye-
rek enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkaran 
ürünlere yatırım yapmayı sürdüreceğiz. 

Vaillant Türkiye olarak 
müşterilerimize yalnızca ürün değil, 
komple bir deneyim sunma hedefiyle 
hareket ediyoruz 

Vaillant Türkiye olarak müşteri deneyimi en 
önem verdiğimiz konulardan biri. “Müşteri-
lerini ve paydaşlarını dinle. Her zaman bilgi 
birikimini genişlet” vizyonuyla hareket ederek 
yaptığımız araştırmalar aracılığıyla müşteri 
deneyimimizi ve müşteri satın alma serüve-
nini yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin 
beklentilerini öğrenip onlara en kusursuz hiz-
meti verebilmek üzere sürekli proje geliştiri-
yoruz. Her bir kullanıcı için temas noktalarını 
iyileştirebileceğimiz irili ufaklı projeleri aylık 
müşteri deneyimi toplantılarında önceliklen-
direrek hayata geçiriyoruz. 
Vaillant Türkiye olarak müşterilerimize yal-
nızca ürün değil, komple bir deneyim sunma 
hedefiyle hareket ediyoruz. Müşteri odaklı iş 
anlayışımız ile yalnızca bir hikaye anlatıcısı 
olmayı değil hikayeyi yaşatmayı hedefliyo-
ruz. Müşterilerimizin satın almadan itibaren, 

ürünü kullanmaya kadar tüm hizmet sürecin-
deki deneyimleri bizler için ayrı birer bilgi 
birikimi. 
Günümüzde sadece ürünü satın alma süreci 
değil ürünü kullanırken yaşadıkları tüm dene-
yimler müşteriler için bir değer ifade ediyor. 
Müşteri artık ürün ve hizmeti içine alan 
komple deneyim arıyor. Ve bu deneyimi iyi 
bir şekilde anlatmak gerekiyor. Vaillant Türkiye 
olarak bizler de bu çıkış noktasından hare-
ketle müşterilerimizin istek ve talepleri doğ-
rultusunda, trendlere uygun ürün ve hizmet 
geliştiriyor, onlara en iyi müşteri deneyimini 
yaşatma ve en yüksek oranda memnuniyeti 
sağlamaya yönelik projeler hayata geçiriyoruz. 
Müşteri deneyimini “öğrenme, eğlence, estetik, 
akışa kapılma, nostaljik bileşenler ile müşteri 
deneyimleri” olarak kategorilere ayrılarak bu 
doğrultuda hizmet sunmaya gayret ediyoruz. 
Kombi Avcıları kampanyamız ile müşterile-
rimizin nelere önem verdiğini düzenli olarak 
takip ediyor, yaşadıkları sorunlara çözüm bulu-
yor ve kafalarındaki soru işaretlerini giderme-
lerine yardımcı oluyoruz. Kombi Avcıları kam-
panyamızın bir parçası olarak başlattığımız 
‘Kombinin Mucidi’ blog sayfası ile tüketicilerin 
kombinin yanı sıra ısıtma ile ilgili sorabileceği 
her türlü soruya referans oluşturabilecek bir 
mecra oluşturduk. Burada kombi kullanıcıları 
ile tasarruf tüyoları, teknik bilgiler, tavsiyeler 
ve Vaillant’tan haberlere kadar birçok bilgiyi 
paylaşıyoruz. Müşterilerimiz mağazalarımıza 
girdiğinde de farklı bir deneyim yaşıyor. Vail-
lant Türkiye olarak bizi biz yapan markamızı 
ve geçmişimizi showroom’larımızda yansıtı-
yoruz. Mağazalarımızdaki satış personelimiz 
de farklı bir satış stratejisine geçiş yapıyor. 
Müşterilerimiz ile satış personelimiz artık 
sadece kombinin yoğuşmalı olup olmadığın-
dan bahsetmiyor. Müşterimiz yaşadığımız tüm 
deneyimi yaşıyor.

Sektörde 7/24 Çağrı Merkezi, mobil 
servis hizmeti gibi birçok ilki hayata 
geçirdik 

Kullanıcılar artık ürün satın alırken, özellikle-
rin yanı sıra deneyime de önem veriyor. Kendi 
bünyemizde bulunan 7/24 çözüm merkezi-
miz, tüketici deneyimi geliştirme birimimiz, 
200’ün üzerinde 7/24 faaliyet gösteren mobil 
servis araçlarımız ile ürünün yanı sıra komple 
“deneyim” sunuyoruz. Sektörde ilk 7/24 Çağrı 
Merkezi, ilk mobil servis hizmeti gibi birçok 
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söyleşi

ilki hayata geçirdik. Müşterilerimizin şikayet-
lerini 10 saat içerisinde çözüm ve memnuniyet 
hedefiyle çalışıyoruz.
Hem tüketicileri hem de ustaları kapsayan 
sadakat kulübümüz Vaillant Club sayesinde 
hedef kitlemiz ile sürekli temas halinde bulu-
nuyor, aynı zamanda kendilerini ödüllendiren 
birçok fırsat sunuyoruz. 400 bine yakın üyeye 
ulaştığımız Vaillant Club ile hem müşteri-
lerimize hem de yetkili satıcılarımıza; hayat 
tarzlarına, günlük ihtiyaçlarına, kullandık-
ları Vaillant ürünlerine göre konfor, sağlık 
ve yaşam tarzı gibi kategorilerde ayrıcalıklar 
tasarlıyoruz. Kulübümüzün sunduğu ayrıca-
lıklar arasında mobil sağlık hizmetleri, özel 
etkinlik ve organizasyonlara katılma fırsat-
ları, satış sonrası hizmetlerde çağrı merkezi 
önceliği ve yeniden Vaillant ürünü alımında 
sadakat indirimleri gibi seçenekler bulunuyor. 
Bu kapsamda farklı işbirlikleri de yapıyoruz. 
Medline Acil Sağlık ile yaptığımız işbirliği en 
önemlilerinden biri. Üyelerimize sunduğumuz 
Medline Acil Sağlık sağlık hizmetlerinden 
yararlanma olanağının kapsamını bu yıl geniş-
lettik ve çalışanlarımızı da bu fırsata ortak 
ettik. Vaillant Club üyeleri ile çalışanlarımız 
Medline’ın telefon ile tıbbi danışmanlık, dok-
torlu kara ambulansı ve medikal bilgi köprüsü 
hizmetleri başta olmak üzere birçok hizme-
tinden ücretsiz faydalanabiliyor.   
2018 yılında Türkiye’nin ilk ve tek müşteri 
memnuniyetini ölçen platformu Sikayetvar.
com sitesi üzerinden iletilen şikayetlerin, 
yüzde 82’sini müşteri memnuniyetini sağlaya-
rak çözmeyi başardık, bu sayede 2018 yılında 
‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı 
Ödülleri’nde Isı Sistemleri kategorisinde 
birinci olduk. Yıllardır sektörümüze kazandır-
dığımız birçok yeniliğe, dijital dünyanın bize 
sunduğu yeni çözümler ile yenilerini eklemeye 
devam ediyoruz. Türkiye’nin dijital kombisi 
olma yönünde çalışmalarımız devam edecek.

Sosyal sorumluluk projelerimizle de 
topluma ve çevreye destek veriyoruz

Doğayı ve çevreyi korumaya yönelik enerji 
verimliliği sağlayan ürünlerimizin yanı sıra 
sosyal sorumluluk projelerimizle de topluma 
ve çevreye destek veriyoruz. Bu kapsamda da 
Doğa Derneği işbirliğinde projeler hayata 
geçiriyoruz. Doğa Derneği ile işbirliğimiz 
çerçevesinde, 2015 yılında küçük akbaba-
ların Balkanlardaki en geniş üreme alanı 

olan Ankara Beypazarı’nda “Küçük Akbaba 
Projesi”ni başlattık. 2017 yılı sonu itibarıyla 
ilk aşaması tamamlanan proje sayesinde 
Beypazarı’nda 96 yuvada yaşamlarını devam 
ettiren 120 çift küçük akbaba, Balkanlardaki 
en büyük nüfusu da oluşturuyor. Beypazarı’nda 
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda projenin 
uluslararası platforma taşınarak daha etkin 
olarak ele alınması, türün soyunun korun-
ması yönünde atılan çok önemli bir adım oldu. 
Projenin ikinci etabı ise kuşların göç yolları 
üzerinde yer alan Mersin’de başlattık. İkinci 
etabında uluslararası boyut kazanan projenin 
Mersin il sınırları içerisinde küçük akbabaların 
yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilecek. 

2020 için koyduğumuz iki kat 
büyüme hedefimize doğru, kararlı 
adımlarla ilerliyoruz

2018’de Vaillant olarak başarılı bir yılı geride 
bıraktığımızı söyleyebiliriz. 2018 bizim için 
rekorları yinelediğimiz bir yıl oldu. 2019’da 
pazarın bir miktar daralacağını öngörmekle 
birlikte ErP Yönetmeliği ile oyunun Vaillant’ın 
kuvvetli olduğu alana gelmesini avantaj olarak 
gördük. 2019 yılının başında gelen devreye 
alım rakamlarımızdan yola çıkarak yaptığı-
mız değerlendirmeler sonucunda bu sene de 
payımızı artırarak bitireceğimizi düşünüyoruz. 
Vaillant Türkiye olarak 2020 için koyduğu-
muz iki kat büyüme hedefimize doğru, kararlı 
adımlarla ilerliyoruz.  

Yenilenebilir ürünlere son kullanıcı 
teşvik sisteminin inşa edilmesi, 
ülkemiz ve sektörümüzün geleceği 
için büyük önem taşıyor

Son dönemde sektörümüzün en önemli gün-
dem maddesi 2018’in sonunda devreye alı-
nan ErP Yönetmeliği oldu. ErP Yönetmeliği 
doğrultusunda pazarın üçte ikisini oluşturan 
konvansiyonel cihazların satışı kademeli olarak 
sonlandırıldı. Türkiye’ de geçen yıldan bu yana 
belli bir oranda durağanlık yaşansa da hayata 
geçirilen yeni konut projeleri, kentsel dönüşüm 
nedeniyle eski binaların yenilenmesi, küre-
sel iklim değişikliklerinin etkisiyle yaşanan 
kavurucu sıcaklar, dondurucu soğuklar gibi 
ani sıcaklık değişimleri, dünyada ve Türkiye’de 
iklimlendirme sektörünü canlı tutuyor. 
Ayrıca tüketicinin bilinç seviyesinin artması 

ile mevcut cihazlarını daha verimli cihazlar ile 
değiştirme yolunu tercih etmeleri, tüketici ile 
üretici arasındaki mesafenin kısalması, tüke-
tici konfor beklentisindeki artış, yenilenebilir 
enerji sistemlerine olan talep Türkiye’de sektör 
büyümesine olumlu yansıyor. 
2018 yılında dövizde yaşanan dalgalanmalar, 
son kullanıcılar nezdinde yeni ürünlere ve satın 
almalara karşı bir çekimserlik yaşanmasına 
sebep oldu. Ekonomide ve kullanıcıların satın 
alma alışkanlıklarında yaşanan olumsuzluklara 
karşın kombi pazarı 1 milyon adedin üzerinde 
gerçekleşti. Fakat inşaat firmalarının yatırımla-
rını ertelemesi ve yeni projelerin hayata geçi-
rilememesi sebebiyle panel radyatör, şofben 
vb. iş birimlerinde sınırlı oranda bir büyüme 
gerçekleşti.
Kurdaki dalgalanmalar birçok sektörü etki-
lediği gibi, bizim sektörümüzü ve tüketici-
nin satın alma kararlarını da etkiledi. Vaillant 
olarak bu süreci daha iyi yönetebilmek adına 
kur riskini üstlenerek iş ortaklarımıza ve tüke-
ticilerimize daha kolay bir satın alma süreci 
sağlamaktayız. Ülke ekonomisinde düzelme 
trendinin devam etmesi ile sektörümüze de 
olumlu yönde yansıyacağına olan inancımız 
tam. Bunun yanı sıra Türkiye’de Avrupa Birliği 
Mevzuatlarına uygun tüm regülasyonlar çer-
çevesinde yenilenebilir ürünlere son kullanıcı 
teşvik sisteminin de inşa edilmesi, ülkemiz 
ve sektörümüzün geleceği için büyük önem 
taşıyor.  TM
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proje

Eğitim – araştırma – üretim süreç-
lerinde birliktelik için destek veren 
Yeditepe Üniversitesi bu amaç doğ-

rultusunda “Üniversite-Sanayi İşbirliği’’ çer-
çevesinde önemli bir adım atarak Teknopark 
İstanbul’da Ar-Ge merkezi projesini hayata 
geçirdi. İnşa edilen binada üniversite Ar-Ge 
laboratuvarları bulunmasının yanı sıra, sanayi 
kuruluşlarının ofisleri de yer alacak. Teknoloji 
ve bilime dayalı sanayi üretiminin sağlanma-
sında bilimsel araştırma yapan kuruluşlar ile 
üretici kuruluşlar arasında maksimum etkile-
şim hedeflenmek ile birlikte; üretici firmalar 
üniversite ile işbirliği içinde olmanın avantaj-
larına sahip olacaklar.
Yeditepe Üniversitesi Teknopark Projesi, 
insana ve çevreye değer katan bilimsel ve tek-

nolojik oluşumların bulunduğu Teknopark 
İstanbul’da konumlanıyor. Yer aldığı bölge 
ile eş değerlere sahip olmanın sorumluluğu 
ile, Yeditepe Üniversitesi Teknopark Projesi 
birçok çevre ve insan dostu özelliği tasarım 
ve uygulama süreçlerine dahil ederek LEED 
v4 Core & Shell (Çekirdek & Kabuk) kate-
gorisinin GOLD seviyesinde sertifika almaya 
hak kazandı.
Proje bölgenin yapılaşma öncesi dokusuna 
sadık kalan çevresel etki kararları ile bölgeye 
uyumlanıyor. Bu bağlamda peyzaj bitki alan-
larına yer verildi ve çatı ile teras yüzeyleri için 
açık renkli, yansıtıcı malzemeler seçildi. Proje 
bulunduğu Teknopark kampüs alanının ulaşım 
ve sosyal donatı imkanlarından yararlanmak 
ile birlikte bölgeye değer katıyor. Proje bünye-

sinde bulunan elektrikli araç şarj istasyonları 
ve bisiklet park alanları ile tüm kullanıcılara 
sürdürülebilir ulaşım teşviki sağlanıyor.
Projenin işletme senaryosu hazırlanırken 
temel ekseni, daha az enerji ve su tüketecek 
sistemlerin kullanılması ve iç hava kalite-
sini artıracak tasarım ve çözümler oluşturdu. 
Projede enerji tasarruflu cihaz ve sistemler 
kullanıldı. Binadaki duş ve lavabo bataryala-
rından toplanan gri su arıtılarak klozet rezer-
vuarlarında kullanılıyor. Bu sayede binanın 
enerji tüketimi %19’un, iç mekan su tüketimi 
ise %50’nin üstünde oranla azaltıldı. İnşaat 
sırasında alınan önlemler ve düşük emisyon 
salınımlı malzeme seçimi ile kullanıcılar için 
iç hava kalitesi sağlandı.
Bina inşaatı sırasında açığa çıkan hurdalar 

Yeditepe Üniversitesi 
Ar-Ge Merkezi
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çevreye zarar vermeyecek şekilde atık alan-
larına ulaştırıldı, geri dönüştürülebilir içeriği 
olan atıklar ise geri dönüşüm sahalarına ile-
tildi. Binada kullanılan inşaat malzemele-
rinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte 
olanlar öncelikli olarak tercih edildi. İşletme 
sürecinde ortaya çıkacak geri dönüştürülebilir 
yapıdaki atıkları evsel ve tıbbi atıklardan ayır-
mak için her katta geri dönüştürülebilir atık 
noktaları ve bodrum katta bir adet ana top-
lama odası sağlandı. Tüm bu uygulamalar ile 
kaynakların gereksiz tüketiminin önüne geçi-
lebilecek. Çevreye daha uyumlu bina inşası ve 
işletme süreci hedeflerinin yanı sıra Yeditepe 
Üniversitesi Teknopark Projesi için çalışan 
konforunun sağlanması da sürdürülebilirliğin 
gerekli ilkelerindendir. Bu kapsamda kullanıcı 
ve çevre dostu birçok strateji uygulandı. İç 
mekanlarda kullanılan yapı kimyasallarının 
içeriğindeki VOC (uçucu organik zararlı 

bileşik) oranlarının uluslararası limitlere 
uygunluğu kontrol edildi. Bina tasarımında 
mekan yönelimleri planlanırken sık kullanılan 
alanlardaki bina sakinlerinin gün ışığından 
ve manzara görüşünden optimum düzeyde 

faydalanmalarına dikkat edildi. Bunlara ilave 
olarak, insan odaklı açık alanlar sağlanması ile 
çevre ile etkileşimin artırılması, sosyal ve fizik-
sel aktivitelere teşvik sağlanması amaçlandı.
Kaynak: www.altensis.com TM

205 x 115 mm

Yerel yönetimlerin ve yerel yönetimlere ürün, 
hizmet üretenlerin

www.ebelediye.info

www.ebelediye.info

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

• Aylık haber bülteni ile aktüel haberlere ulaşma fırsatı

• Mobil uygulamalardan dergiye online erişim

• www.ebelediye.info üzerinden dergiyi online okuma imkânı

• Sosyal medya üzerinden sektördeki son gelişmeleri takip etme imkânı

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

• Aylık haber bülteni ile aktüel haberlere ulaşma fırsatı

• Mobil uygulamalardan dergiye online erişim

• www.ebelediye.info üzerinden dergiyi online okuma imkânı

• Sosyal medya üzerinden sektördeki son gelişmeleri takip etme imkânı

dijital platformu...

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

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

www.ebelediye.info

Yerel yönetimlerin ve yerel yönetimlere ürün, 
hizmet üretenlerin

dijital platformu...

tesisat market 09/2019 . 65



bilgi

Bilindiği gibi, akıllı binalar enerji 
verimliliğini artırmak üzere, binanın 
enerji harcamalarının otomatik olarak 

binanın kendi elemanlarıyla ve ek donatılarla 
kontrol edildiği sistemlerdir. Dolayısıyla akıllı 
binanın en önemli görevi, kullanıcı konforun-
dan ödün vermeden binanın enerji harcama-
larının en az düzeyde olmasını sağlamaktır. 
Biz de bu sayımızda dünyanın en yeşil ve en 
akıllı binası olarak tanımlanan ‘The Edge’yi 
inceleyeceğiz. 
The Edge, Amsterdam’ın Zuidas finansal 
bölgesinde yer alan 40.000 m2’lik bir ofis 

binası. Küresel bir finans firması ve binanın 
ana kullanıcısı olan Deloitte için tasarlanmış. 
Proje, Deloitte’in şehirdeki birkaç binasında 
yer alan çalışanlarını tek bir ortama toplamak 
istemesi amacıyla geliştirilmiş ve Deloitte’in 
dijital zamana geçişinde katalizör görevi göre-
cek bir “akıllı bina” olarak tasarlanmış.  The 
Edge sürdürülebilir teknolojiler ile destek-
lenen yenilikçi bir çalışma ortamı yaratıyor. 
Dünyanın en yüksek BREEAM derecesiyle 
ödüllendirilen ofis binası uyarlanabilir ve akıllı 
çalışma alanları yaratmak için çok sayıda akıllı 
teknoloji içeriyor.

The Edge’nin ana konsepti her zaman örnek 
olmak, gelecek ile uyumlu bir ofis binası ola-
rak Hollanda’da ve uluslararası arenada stan-
dartları yükseltmek olmuş. Projenin sosyal 
başarısı da parmakla gösterilebilecek türden. 
Çünkü çalışma ortamının sunduğu mutluluk, 
rahatlık ve sağlıklı koşullar sayesinde firma-
nın personeli çok daha verimli çalışıyor. The 
Edge rakiplerine kıyasla %70 oranında daha 
az elektrik kullanıyor. Çatısı ve güneye bakan 
cephesi Avrupa’daki ofis binaları arasında en 
yüksek sayıda fotovoltaik panele sahip ve bir 
aküfer termal enerji depolama sistemi, ısıtma 

Dünyanın En Akıllı Binası: 
The Edge
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ve soğutma için gereken tüm enerjiyi sağlıyor. 
Bu depolama sistemine yerleştirilen bir ısı 
pompası, verimliliği ciddi oranda artırıyor. 
Kullanım, hareketlilik, ışık seviyeleri, nem ve 
ısı sürekli olarak ölçülüyor. Akıllı teknolojiler 
kullanan bina sistemleri maksimum verimlilik 
sağlıyor. 
Binada çatı üzerinde toplanan yağmur suyu 
tuvalet sifonlarında ve atrium içindeki yeşil 
teraslar ile binayı çevreleyen diğer bahçe alan-
larında sulama amaçlı kullanılıyor.

Ana Özellikler

Binanın yönelimi güneş yolu temelli tasar-
lanmış. Her bir cephe, yönelimi ve amacına 
göre özel olarak tasarlanmış: Güney, doğu ve 
batıdaki yük taşıyan duvarlar termal kütle ve 
gölgeleme sağlamak için daha küçük aralıklı, 
ayrıca havalandırma için açılabilir paneller 
içeriyor. Güney cephenin hava klapeleri güneş 
açılarına göre tasarlanmış ve ofis alanları için 
ek gölgeleme sağlıyor, bu yolla güneş ısısı 
birikimini azaltıyor. Güney cephenin güneş 
panelleri bütün akıllı telefonları, dizüstü bilgi-
sayarları ve elektrikli araçları şarj edecek kadar 
yeterli miktarda sürdürülebilir enerji sağlıyor. 
Kuzey cepheler otoyoldan gelen gürültüyü 
azaltmak için kalın cam kullanıyor. Atrium 
cephe tamamen saydam ve su yolu ötesindeki 
manzarayı görmeyi mümkün kılıyor, kuzeyden 
gelen ışığı sürekli olarak içeri çekiyor. 
Binanın Ethernet ile çalışan LED ışıklan-
dırma sistemi 30.000 sensör içeriyor ve insan 
varlığı, hareketlilik, aydınlatma seviyeleri, nem 
ve sıcaklığı sürekli olarak ölçülüyor. Bu da 
enerji kullanımını otomatik olarak ayarlamaya 
imkân veriyor.
Toplamda 6000 m2’lik solar panel, cephelere, 
çatıya ve uzaktan beslemesi için Amsterdam 
Üniversitesi binalarının çatılarına yerleşti-
rilmiş, bu yolla çevre enerji kaynaklarını da 
besliyor. 
Atrium, çalışma alanı ve dış çevre arasında bir 
tampon işlevi görüyor. Ofislerden gelen atık 
hava atrium alanında yeniden kullanılıyor. 
Atriumdaki hava tepeden dışarı veriliyor ve bu 
işlem sırasında tepeye yerleştirilmiş ısı değiş-
tirgeci, atık havanın ısısını da değerlendiriyor. 
Çatı üzerinde toplanan yağmur suyu tuvalet 
sifonlarında ve atrium içindeki yeşil teraslar 
ile binayı çevreleyen diğer bahçe alanlarında 
sulama amaçlı kullanılıyor. 129 metre derin-
liğinde iki kuyu aküfere bağlanarak termal 

enerji fazlasının yeraltında depolanmasına 
imkân tanıyor.
Binayı yakınındaki otobandan ayıran yeşil 
alan, ekolojik bir koridor görevi görüyor ve 
hayvanların ve böceklerin alandan güvenle 
geçmelerine olanak tanıyor.
The Edge’de Philips ile birlikte yeni bir LED 
aydınlatma sistemi geliştirildi. Ethernet üze-
rinden Aydınlatma (LoE) adı verilen LED 
sistemi Ethernet ile çalışmakta. %100 IP 
temelli olan bu sistem her bir aydınlatmayı 
bilgisayarlar ile kontrol etmeyi mümkün 

kılıyor, değişikliklerin hızla ve asılı tavanlara 
erişmeden yapılabilmesine imkân tanıyor. 
Armatürler aynı zamanda Philips’in “kodlu 
ışık” sistemi ile donatılmış. The Edge’e bu 
armatürlerden 6.000 adet kadar yerleştirilmiş 
ve yarısında hareket, ışık, kızılötesi ve ısı sap-
tayan ek bir çoklu algılayıcı bulunuyor.
Philips LoE LED sistemi tüm ofis alanla-
rında kullanılarak geleneksel aydınlatma sis-
temlerine göre %50’ye varan olanlarda enerji 
verimliliği sağlamış. LoE sistemi yoluyla gün-
lük bina kullanımı denetlenebiliyor. Bu veri 
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kurum idarecilerine BMS yoluyla iletiliyor ve 
aşağıdaki durumlara imkan tanıyor:
•	 Bina içindeki insan varlığına yönelik 

uzaktan (anonim) bilgilendirme. Isınma, 
soğutma, temiz hava ve aydınlatma 
tamamen IoT (Nesnelerin İnterneti) 
entegredir ve kullanıma göre her 20 
metrede bir kontrol edilmektedir. 
Kullanıcısı olmayan alanlarda neredeyse 
hiç enerji kullanılmıyor.

•	 Yiyecek ziyanının önüne geçmek için 
öğle yemeği zamanlarında gerçek zamanlı 
tarihsel veri, trafik ve hava bilgisine 
dayalı bina içinde var olan insan sayısı 
tahminleri.

•	 Kullanılmayan odaların temizlik sırasında 
atlanması.

•	 İdarecilerin değişmesi gereken avizeler 
için bilgilendirilmesi.

•	 Kağıt ihtiyacında olan yazıcıların ihbarı.

•	 Mobil uygulama - kişiselleştirilmiş çalışma 
alanları

•	 Her çalışan binaya akıllı telefonlarındaki 
bir uygulama yoluyla bağlıdır. Çalışanlar 
bu uygulamayı kullanarak boş park yeri, 
boş masa ve diğer çalışanları bulabiliyor, 
tesisler ile ilgilenen takıma sorunlarını 
bildirebiliyor, hatta bina içinde yönlerini 
bulabiliyor.

•	 Çalışanlar, bina içinde çalışmak istedikleri 
herhangi bir yerdeki ısı ve ışık seviyelerini 
mobil uygulama yoluyla düzenleyebiliyor. 
Uygulama, çalışanların kahvelerini nasıl 
sevdiklerini hatırlıyor ve farkında olmaları 
için enerji kullanımlarını da takip ediyor.

•	 The Edge, entegre tesis yönetimi ve 
enerji çözümleri, bir elektrik dağıtım 
sistemi, BT altyapısı, kontrol cihazları ve 
EcoStruxure Power Monitoring Expert 

yazılımını içeren geniş bir yelpazeye sahip. 
Tek IP omurgası, kritik bina verilerine 
gerçek zamanlı erişim imkanı sağlayan 
SmartStruxure ™ çözümü bina yönetim 
sistemi'dir (BMS). SmartStruxure, The 
Edge'deki tesis yöneticilerinin hesap 
verebilirliğinin yanı sıra çalışanların 
konforunu ve memnuniyetini sağlamak 
için bina ve IT sistemlerinden gelen tüm 
verileri izlemesine, ölçmesine ve kontrol 
etmesine olanak tanıyan açık ve birlikte 
çalışabilir bir çözümdür. 

The Edge'de bu parçaların toplamı, olağanüstü 
bir şekilde operasyonel, çevreye duyarlı, estetik, 
dünya çapında meşhur bir akıllı binayı ortaya 
çıkarmıştır.

Kaynaklar: 
1- https://www.mmo.org.tr
2- https://www.ekoyapidergisi.org
3- https://www.se.com TM

68 . tesisat market 09/2019



www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com
www.yenienerji.com
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

Sektörünüzle ilgili 
en taze haberler burada!



 Sahibi 
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Genel Yayın Yönetmeni
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Müdürü
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Melih Büçge
melihbucge@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik 
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Baskı ve Cilt
ŞAN OFSET MATBAACILIK 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Adres: Hamidiye Mah.
Anadolu Cad. No: 50  
Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 289 24 24

Yayımlayan
Doğa Yayıncılık ve İletişim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri
Alinazım Sk No: 30 34718 
Koşuyolu-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (216) 327 80 10 Pbx.
Faks: (216) 327 79 25
Internet: www.dogayayin.com
E-posta: info@dogayayin.com

Fiyatı: 13 TL.
Yıllık Abone: 150 TL.

© 2019 Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
ISSN: 1302-8073

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır. 

Basın Kanunu’na göre yerel 
süreli yayındır.

EYLÜL 2019 • SAYI 248

 www.tesisatmarket.com

 Tesisat Market Dergisi’nde yer 
alan ürün tanıtım yazıları ve firma 
menşeili teknik bilgi aktarımlarındaki 
içerikten, bilginin menşei olan firma 
sorumludur.

Abone formu

ABONE SERVİSİ

Tel. :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

 Yapı Kredi Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26

 Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01

 Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

Lütfen faturayı     V.D.      no’lu hesaba kesiniz.

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹
İk i ayda bir yayınlanır • Kasım - Aralık 2017 •  Yıl : 10 •  Sayı: 61 •  14 TL •  ISSN 1307-9212 •  www.yenienerji. info

Y
E

N
İ E

N
E

R
Jİ

 D
E

R
G

İS
İ

w
w

w
.y

en
ie

n
er

ji
.in

fo
Ka

sım
-A

ra
lık

 2
01

7 
Sa

yı
: 6

1

DOSYA

MAKALE

KONGRE

RÖPORTAJ

Jinko Solar Türkiye 
Arda KristaporyanYenilenebilir enerjiden 

ilham alan mimari 
tasarımlar

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

EIF 2017 enerjinin 
tüm taraflarını 
10. kez bir araya 
getirdi

Yenilenebilir enerjiden 
ilham alan mimari 
tasarımlar

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

İKİ  AYDA BİR YAYINLANIR •  KASIM-ARALIK 2017 •  YIL:  10 •  SAYI :  72 •  14 TL •  ISSN 1306-5343 •  www.ebelediye. info

RÖPORTAJ
BELSİS
“BELEDİYENİN İHTİYACI OLAN 
TEKNOLOJİLERİ EN EKONOMİK ŞEKİLDE 
ANAHTAR TESLİM SUNUYORUZ”

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

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

Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma
Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma

Makale

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

But Not Shaken

HEATING, VENTILATING, AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION IN TURKEY • ONE ISSUE PER YEAR • 2017

IS
S

N
 2

14
7-

54
23

VOLUME 16  www.hvac-turkey.com

Organizations Calendar 
2017

Turkey-Stirred 
But Not Shaken

“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel
Sabancı University:

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”

Turkey is a World 
Leader in Mega 
Projects

Turkey is a World 
Leader in Mega 
Projects

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

The Second Oldest          
Subway of the World
The Second Oldest          
Subway of the WorldTÜ

NE
L 

TÜ
NE

L 

“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

“ We’ll be reaching     
 products that work with   
 graphene, in 2023.”ISSN 1306-9721

FİYATI: 10 TL YIL: 10 SAYI: 66
www.iskteknik.com

Püf Noktası

İpucu

Röportaj

Yangın Hidrantları 
Denetim, Test ve Bakımı

Soğutma Sistem 
Verimliliğinin 
Artırılması

“Hilti Türkiye 
yüzde 25 büyüme 
hedefliyor”

Makale

Elektrik Motorları 
ve Çeşitleri

mutlu yıllar

KASIM-ARALIK 
2017

66
Isıtma, Soğutma,

Klima ve 
Havalandırma Ekipmanlarının 

Montaj, Servis ve 
Uygulama Tekniği Dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

17

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

Ayda bir yayımlanır • Aralık 2017 • Yıl: 26 • Sayı: 304 • 12 TL.• ISSN:1302-8065  •  www.termodinamik.info

122017    .

Baca Sektörünün
Dünü, Bugünü 
ve Yarını

TERM
O

DİNAM
İK DERG

İSİ
www.term

odinam
ik.info

ARALIK 2017  SAYI 304

RÖPORTAJ

İmbat Yönetim Kurulu Başkanı

Kerim 
Gümrükçüler

Uluslararası Yangın ve 
Güvenlik Sempozyumu

TÜYAK 2017

Yapmanın Düşük 
Maliyetli Yolları

Binalarda 
Enerji Tasarrufu 

Mutlu Yıllar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim

altyapısı
güçlü üretim

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

kolaylaştıran
yazılımlar

güçlü
Ar-Ge

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

 AYDA BİR YAYIMLANIR • ARALIK 2016 • YIL: 21 • SAYI: 215 • 9 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum



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

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

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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INNOVATION QUALITY RELIABILITYFLEXIBILITY PUNCTUALITY

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

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

Pump Expert

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

Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

ENDÜSTRİ

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

HVAC

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

ALT YAPI

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

YANGINLA MÜCADELE

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

SU TEMİNİ

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

DALGIÇ POMPALAR
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