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Test-Ayar-Dengeleme (TAD) ve Com-
missioning konusu, uzun zamandır 
sektörümüzün gündeminde üst sıralar-

daki yerini koruyor. ISK-SODEX fuarında bu 
konuyla ilgili MTMD (Mekanik Tesisat Müte-
ahhitleri Derneği) bir seminer verdi. Seminerde, 
özellikle HVAC sistemleri için TAD konusunda 
çok ciddi bir yol kat edildiği, commissioning ile 
ilgili ise çalışmaların sürdüğüne vurgu yapıldı.

Mecon Yapı’dan Dr. Mustafa Bilge ise, TÜYAK 
Yangın Mühendisliği dergisi için verdiği bir 
röportajda, önemli bir konunun altını çiziyor: 
“Mekanik olarak yangınla mücadele, havalan-
dırma, iklimlendirme ve sıhhi tesisat sistem-
lerini kuruyoruz ama bunların içinde yangın 
güvenlik sistemlerinin çok daha fazla hassas 
çalışmaya ve denetime ihtiyacı var. Bir yangın 
sistemi için dört ayrı disiplinle yani 4 farklı alt 
yüklenici ile çalışılıyor. Bu sistem ilk bakışta 
uygun görünmesine rağmen işin genelinde 
disiplinler arasında çok boşluklar bulunuyor. 
Örneğin  biz pompa, sprinkler testlerini yapı-
yoruz ama söz konusu yangın olunca, en önemli 
husus duman tahliye sistemleri ve senaryoları-
dır. Türkiye’de duman tahliye sistemlerinin kon
trolü, gerekli standartlar oluşturulmadığından ne 
yazık ki düzgün yapılmıyor. TAD çalışmasının 
bu konuyu da kapsadığı sanılıyor ama durum 
öyle değil.” Commissioning ile ilgili çalışmalara 
hız verilmesi ve bağımsız bir yapının projeleri 
denetlemesi konusunun önemine de değinen 
Bilge, “Uygulayıcı olarak biz mekanikçilerin ve 
elektrikçilerin de bulunduğu, MMO, ISKAV, 

TTMD, TÜYAK gibi sivil toplum kuruluşla-
rının birlikte organize edeceği bir çalıştay öne-
riyorum. En azından konunun tüm tarafl arca 
tartışılması, neler yapılabileceğinin konuşulması 
açısından böyle bir çalıştayın faydalı olacağına 
inanıyorum” diyor. 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) 
de bu konuyla ilgili 15-16 Kasım 2019 tarihle-
rinde bir çalıştay düzenledi. Büyükada Anadolu 
Kulübü’nde gerçekleştirilen “Commissioning 
Çalıştayı”, konuşmacı olarak İrlanda’dan Cor-
mac RYAN, Fransa’dan Erick MELQUIOND, 
Hindistan’dan Maija VIRTA, İtalya’dan Ubaldo 
NOCERA ve ABD’den Walter GRONDZIK’i 
ağırladı. Sektörümüzün yoğun ilgisi ile kar-
şılanan çalıştay, “Commissioning” kavramını 
açıklayarak önemini vurgulamak, sektörün tüm 
paydaşlarını aynı anlayışta bir araya getirmek, 
önde gelen Commissioning kuruluşlarıyla bir-
likte yapım süreçlerine katma değer sağlamak 
ve Commissioning sürecinin ülkemizde doğru 
düzenleyici çerçeve ile sağlıklı bir şekilde geliş-
mesini desteklemek amacıyla düzenlendi. 

Yasal zorunluluklar, çıkarılan ve güncellenen 
yönetmelikler ile yapılan işin doğruluğunu sağ-
lamak kısmen mümkün ama sektörümüz, yaptığı 
bu çalışmalarla daha iyisinin peşinde olduğunu 
ispatlıyor. TM
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ürünler

Daikin, çevre dostu ve yenilikçi ürün-
leriyle sektöre yön vermeye devam 
ediyor. Kasım ayından itibaren tüke-

ticiyle buluşan yeni ürün ‘Sensira Split Klima’ 
üstün özellikleri ve alışıldık Daikin kalitesi ile 
segmentinde çok önemli bir boşluğu doldur-
maya hazırlanıyor. Kapasite aralığı çok daha 
geniş olan Sensira, 2.0, 2.5, 3.5, 5.0, 6.0 ve 7.1 
kW olmak üzere 6 ayrı kapasite ile sektörün 
en geniş çözüm aralığını tek modelde sunuyor. 
‘Fısıltıdan daha az’ anlamına gelen 20 desi-
bel ses basıncıyla muadillerine göre en sessiz 
çalışma performansına sahip olan cihaz, kul-
lanıcılara büyük konfor sağlıyor. Ilıman iklim 
bölgesinde A+++’a kadar ısıtma verimliliğine 
ulaşan Sensira, bu özelliği ile Ege ve Akdeniz 
gibi bölgelerde kış aylarında ısınma için çok 
verimli bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Seg-
mentine göre üstün verimlilik değerleri sunan 
Sensira, tüketicinin ısıtma için ayrı, soğutma 
için ayrı çözümler aramasına ‘ekonomik’ bir 
çare olarak öne çıkıyor. 

Çevreci ve yerli malı

Daikin’in Hendek’teki fabrikasında üretilen 
Sensira, TOBB onaylı “Yerli Malı Belgesi” 
almaya hak kazanan ürünlerden biri. Kalitesi 
ve sağlamlığı ile dünyanın güvenini kazanan 
Daikin, bu özelliğini sürdürülebilir kılmak için 
bütün üretimlerinde PDS adı verilen markaya 

Daikin, Yerli Üretim ‘Sensira’ ile Split Klima Gamını Genişletiyor

özgü üretim sistemi standartlarını uyguluyor. 
Dolayısıyla Daikin markalı ‘yerli’ üretim bütün 
cihazlar bu kriterlere uygun olarak üretiliyor. 
Konfor, kalite ve verimliliği bir arada sunan 

Sensira, aynı zamanda yeni nesil soğutucu akış-
kan R32 ile çalışıyor. Düşük GWP (küresel 
ısınma potansiyeli) değerine sahip olan R32 
çevreci bir gaz olmanın yanı sıra daha yüksek 
enerji verimliliği de sağlıyor. 

Sensira ile ‘doğru hava’

Birçok üstün özelliklere sahip olan Daikin 
Sensira Split Klima, sunduğu 5 farklı fan 
kademesiyle konforun yanı sıra ‘doğru hava’yı 
mekanlara taşıyor. Ürünün ‘Güçlü Mod’ özel-
liği ise 20 dakikada hızlı ısıtma ya da soğutma 
yapılabilmesini sağlıyor. ‘Konfor Modu’ saye-
sinde hava üfleme panjurunu otomatik olarak 
ayarlayan Sensira, soğutma modunda havayı 
yukarıya, ısıtma modunda ise aşağıya doğru 
üflüyor. Uzaktan kumanda üzerinden günün 
farklı saatleri için programlanabilme özelliği 
taşıyan Sensira, bekleme modunda çalışırken 
sadece 1 W enerji tüketiyor. Cihaz, enerji 
tasarruflu olmasıyla da beğeni topluyor. Sen-
sira, kontrolün kendisinde olmasını sevenler 
için opsiyonel olarak gelen Wi-Fi bağlantısı ile 
Android ve IOS işletim sistemli cihazlarda kul-
lanılmak üzere ücretsiz uygulama seçeneği de 
sunuyor. Bu sayede dileyen kullanıcılar tablet ya 
da akıllı telefonlarıyla cihazı kontrol edebiliyor. 
Segmentinin en verimli ürünlerinden biri olan 
Daikin Sensira Split Klima, yılsonuna kadar 6 
yıl garantili olarak tüketiciyle buluşuyor. TM
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ürünler

KSB Şirketler Grubu, Calio S ve Calio-
Th erm S tipi serisinin yeni nesil yük-
sek verimli sirkülatör pompalarını bu 

yıl gerçekleştirilen Frankfurt'taki ISH Fua-
rında ilk kez sergiledi. Firmanın yeni nesil 
sirkülasyon pompaları ısıtma, havalandırma 
ve iklimlendirme sistemlerinde ve içme suyu 
sirkülasyon sistemlerinde (Calio-Th erm S) 
kullanılıyor. Pompalar bir önceki ürünlerle 
karşılaştırıldığında yeni görünümü ile ön 
plana çıkıyor. Ürün gelişiminde, kullanım 
kolaylığı ve mevcut sistemlerle uyumluluğu 
ile dikkat çekiyor. Pompanın uzun süre çalış-
tırılmadığı veya kitlendiği durumlarda pompa 
üzerindeki havalandırma tapası ile pompaya 
manüel müdahale etme imkanı sağlanıyor. 
Yeniden tasarlanan 230 V enerji kablo dizaynı 
ve düz kablo girişi sayesinde, Calio S ürün 
serisinde elektrik kablosunu bağlamak kolay-

Sektörde E.C.A. markalı ısıtma ve 
soğutma ürünleriyle faaliyet gösteren 
Emas Makina, son teknolojiyi kullana-

rak tasarladığı E.C.A. Calora Premix Kombi 
ile kullanıcısını tasarrufl a buluşturuyor. 

Sürdürülebilir bir dünyaya katkı

ErP yönetmenliğine uygun, A enerji verimlilik 
sınıfıyla kullanıcısına yüksek tasarruf sağla-
manın ötesinde küçük boyutlarıyla çok az yer 
kaplayan Calora Premix, gaz emisyon değerle-
riyle çevre dostu bir ürün olmasıyla sürdürüle-
bilir dünyaya da katkı sağlıyor. Calora Premix, 
bakım hatırlatıcı fonksiyonu ve ergonomik 
kontrol paneliyle kullanıcısına konforlu bir 
deneyim sunuyor. Ayrıca akıllı oda termostatı 
ile uzaktan kontrole de imkan sunan ürün, 
yeni nesil teknolojisiyle beğeni kazanıyor. 

Üstün emniyet, sessiz çalışma 
özelliği 

16 farklı üstün emniyet sistemleriyle güvenli 
yanma sağlayan Calora Premix, sessiz çalışma 
özelliğiyle de kullanıcısının rahatını ön planda 
tutuyor. Kullanım suyunda feed forward tür-

laşmıştır. Üründe 1,5 mm² kesite kadar tüm 
kablo tipleri kullanılabiliyor. Pompanın dar 
alanlara kurulumun da açılı konnektör seçe-
nekleri ile kullanıcıya avantaj sağlıyor. Diğer 
marka ürünlerle değiştirilebiliyor; bu ürünler 
yerine Calio S sirkülatörler hızlı ve kolay bir 
şekilde -mevcut elektrik kabloları değiştiril-
meden- monte edilebiliyor. 
Yapılan akustik testlerinde, Calio S sirküla-
törlerin ses seviyeleri 30 dB(A)'nın altında 
ölçülmüştür. Firmanın bu yeni seri pompaları 
pazardaki en sessiz çalışan sirkülatör pompa-
larından biridir.
Ürün, üzerinde buton ve sembollerin bulun-
duğu bir ekran kullanılarak kullanıcıya işlem 
kolaylığı sağlar. Yenilikçi  LCD kısmı saye-
sinde, ürünün çalışma modunu, akım giriş 
gücünü, debi ve basınç değişimi kolayca görü-
lebilir.

bin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanı, 
paslanmaz çelik eşanjör ile yüksek yanma 
verimi, düşük atık gaz emisyonu ve enerji 
verimli sirkülasyon pompası ile daha az enerji 
tüketimi sağlayan Calora Premix, bu özellik-
leriyle kendi sınıfında ön plana çıkıyor. Ayrıca 
son teknolojiyle tasarlanan Calora Premix, cep 
telefonunuzla uzaktan evinizi istediğiniz dere-
ceye ayarlamanıza, bu sayede daha çok konfor 
ve tasarruf elde etmenize imkan sağlıyor.TM

KSB’den Gelişmiş Yüksek Enerji Verimli Pompalar

E.C.A. Calora Premix Kombi ile Kullanıcı Konforu Ön Planda

Akıllı bellek fonksiyonu sayesinde, pompalar-
daki akışkan sıcaklığı sürekli olarak azalmaya 
başladığında, pompa minimum ısı talebini 
belirler. Çalışma noktasını otomatik olarak 
yüzde 30 azaltır. Isı talebi tekrar yükseldiğinde, 
pompalar önceki ayar değerlerine geri döner.
Sekiz metreye kadar yükseklik gerektiren 
uygulamalar için iki yeni tip, Calio S 25-80 
ve Calio S 30-80, 2019 yılında müşterilerinin 
kullanımına sunuldu.
Pompa çeşitleri: Bağlantı çap ara mesafesi 130 
mm ve gri demir döküm veya paslanmaz çelik 
180 mm standart tippler de mevcuttur. Tüm 
180 mm pompalar standart olarak termal yalı-
tım ceketi ile maksimum tasarruf sağlar. TM
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ürünler

Havalandırma kanallarında menfez ve difüzörlerde hava debisi 
ölçmek, ölçülen yerdeki türbülans ve menfezin değişik böl-
gelerinde değişik hava hızı ile karşılaşılması sebebiyle kolay 

bir işlem değildir. Balometre ile yapılan ölçümlerde ise balometrenin 
sensör kısmında akışın daha laminer olması sebebiyle tercih sebebidir. 
Bu doğrultuda ABM Easy Hood balometre havalandırma kanalların-
daki menfez ve difüzörlerdeki hava debisini hassas ve doğru şekilde 
ölçülmesi için ideal ve ekonomik bir seçimdir. ABM Easy Hood 
30x30cm ve 60x60cm’e kadar olan menfezlerde ölçüm yapmak için 
2 farklı başlığa sahiptir. Bluetooth bağlantısı sayesinde ücretsiz CPS 
link uygulaması kullanılarak veriler akıllı telefonda görüntülenebilir, 
saklanabilir veya paylaşılabilir. Cihaz bluetooth bağlantısı sayesinde 
ekran olarak akıllı telefonu kullanır. Bu sayede test profesyonellerinden 
biri balometreyi menfezde tutarken, diğeri akıllı telefon üzerinden 
verileri görüntüleyebilir. Ölçümler tek kişi tarafından yapılacaksa 
akıllı telefon balometre üzerindeki yuvasına sabitlenerek balometre 
üzerinden de ölçüm değerleri görüntülenebilir. Balometre ile ortalama 
aldırarak daha hassas değerlere ulaşmak mümkündür. Hava debisi 
ölçümünün yanında, sıcaklık, yaş termometre sıcaklığı, çiğlenme 
noktası sıcaklığı ve bağıl nem de ölçülen ve hesaplanan parametreler 
arasındadır. ABM Easy Hood ölçüm sensörü olarak pervaneli sensör 
kullanmaktadır. İstendiği takdirde pervane yuvasından çıkartılarak 
harici bir anemometre olarak da kullanılabilir. Hafif ve kompakt yapısı 
ölçüm esnasında ve taşıma esnasında kolaylık sağlar. ABD menşeli 
CPS markalı ürün ile ilgili daha detaylı bilgiye Vente Teknoloji firması 
üzerinden ulaşılabilir. TM

CPS ABM-Easy Hood Ekonomik ve 
Kompakt Bluetooth Balometre

Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:9 No:1240
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
T: +90 212 220 27 28
F: +90 212 220 27 25

www.mekanikmarket.net

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

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

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

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

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





ürünler

Armstrong SAGE UMT™ Kablosuz Kondenstop Test Cihazı 

Platformu ile sorunsuz bir şekilde çalışır.

Özellikler

•	 Düzgün çalışan, soğuk ve buhar kaçıran 
kondenstopları tetkik eder. Bu amaçla 
kullanılan algoritma en gelişmişidir ve 
Armstrong’un bir asrı aşan tecrübesine 
dayanmaktadır.

•	 Piezoelektrik akustik sensör, 
kondenstoplarda bulunan koşullar 
için özel olarak geliştirilmiş ve hassas 
ayarlanmıştır. 

•	 Temassız infrared sıcaklık sensörü 
•	 RFID teknolojisi ve etiketleri 

ile kondenstopların yerleşimi ve 
hüviyetlerinin tespiti için gerekli zamanı 
önemli ölçüde azaltmaktadır.

•	 SAGE UMT™, SAGE® Akıllı Yazılım 
Sistem Yönetim platformu ile sorunsuz bir 
şekilde çalışır.

•	 Veriler SAGE® vasıtasıyla güvenli 
depolama ve otomatik yedekleme için 
buluta yüklenir.

•	 Müşteriler kendi verilerinin sahibidir.
•	 SAGE UMT™ şarj edilmeden önce 10 

saat veya daha fazla kullanılabilir. Şarjı 2,5 
saatte %90’a çıkarılabilir. 

•	 SAGE UMT™ cihazının kalibre  
edilme ihtiyacı yoktur. 

•	 Tutması kolay, ergonomik ve kauçuk  
kaplı bir sapa sahiptir. 

Sınıfında en iyi kondenstop 
yönetimi, sınıfında en iyi 
kondenstop testi ile başlar

SAGE UMT™, kablosuz mobil bir kondens-
top test cihazıdır. SAGE UMT™, kondens-
toplarda bulunan koşullar için özel olarak 
geliştirilmiş ve hassas ayarlanmış en geliş-
miş piezo elektrik akustik sensörü kullanır. 
Temassız infrared sıcaklık sensörü ile beraber 
akustik sensör, kondenstop testini bir düğ-
meye basmak kadar basitleştirir. 
SAGE UMT™, SAGE mobil uygulaması 
bulunan herhangi bir akıllı telefona veya tab-
lete Bluetooth teknolojisi kullanarak bağ-
lanır. Bu, dolaşan, kırılan veya eriyen kablo 
olmaması anlamına gelir ve kondenstop testi 
yapan personele hızlı ve kolay test yapma 
özgürlüğü sağlar. 
SAGE UMT™ toplanan bilgiyi SAGE mobil 
uygulamasına gönderir ve burada hemen işle-
nir ve kayda alınır. Bu da, kayıt sayfalarında 
karışıklığa ve okunmayan yazılara son verme, 
tüm kayıtlı test bilgilerinin tekrar bilgisayara 
girilmesine gerek kalmaması ve kayıp veya 
okunmayan alan kayıtları olmaması anlamına 
gelir. 
Armstrong SAGE UMT™ komple kondens-
top yönetim programında temel bir cihazdır. 
Cihaz, bugün sanayide mevcut en detaylı ve 
gelişmiş kondenstop yönetim programını sağ-
lamak için SAGE® Akıllı Buhar Yönetim 

Buhar sistemlerinde yoğuşan buharın 
(kondensin) ve yoğuşmayan gazların 
sistemden tahliye edilmesi için kul-

lanılan ve otomatik olarak çalışan cihazlar 
kondenstop (buhar kapanı) olarak adlandırılır. 
Enerji verimliliği açısından buharın enerjisin-
den azami derecede faydalanmak için konden-
sin derhal tahliye edilmesi, enerji transferine 
engel olan hava ve diğer yoğuşmayan gazların 
atılması ve buna mukabil buharın kaçmasına 
engel olunması için kondenstoplar büyük 
öneme sahiptir. Kondenstoplar genel olarak; 
yoğunluk farkına göre mekanik (Ters kovalı, 
Şamandıralı), sıcaklık farkına göre (Termos-
tatik kapsüllü, bi-metalik) ve hız prensibine 
göre (Termodinamik) şeklinde sınıflandırılır. 
Bir kondenstobun düzgün çalışması ve buhar 
kaçırmaması, enerji verimliliği ve tasarrufu 
açısından çok önemlidir ve bu nedenle arızalı 
kondenstopların en kısa zamanda tespiti ve 
bakımının yapılması veya yenilenmesi gerekir. 

Kondenstop kontrolu için ilave bir 
gövde gerektirmez

Tesisteki kondenstopların durumu ile ilgili 
kanıya varabilmek için en iyi yöntem, kon-
denstop çıkışında bir test vanası kullanmaktır. 
Bu vana açılarak kondenstobun buhar kaçırıp 
kaçırmadığı (flaş buharı ayırt edilebilmelidir), 
kondens tahliyesi yapıp yapmadığı veya düz-
gün çalıştığı kondenstobun çalışma prensibine 
göre tespit edilebilir. Ancak bunu daha pratik 
ve hızlı bir şekilde dışarıdan yapabilmek için 
ise kondenstop üzerinden fiziksel olarak iki 
parametreyi ölçen cihazlar da kullanılabi-
lir. Bu parametrelerden biri; kondenstobun 
sıcaklığını ölçerek doymuş buhar sıcaklığı ile 
mukayese etmek (düşük olduğunda kondens 
yığılması), diğeri ise kondens ile canlı buhar 
arasındaki hız farkını ultrasonik ses dalgaları 
ile algılamaktır. Dolayısıyla bu iki parametreyi 
aynı anda değerlendirerek ve ölçüm yapılan 
kondenstop bilgilerinin yer aldığı bir yazı-
lım ile haberleşerek kondenstobun durumu 
hakkında bilgi elde edilebilir ve raporlana-
bilir. Bu amaçla kullanılan test cihazlarından 
Armstrong’un son inovasyonlarından kablo-
suz, elde taşınır kondenstop test cihazı, kul-
lanıcı hatalarını önler ve kondenstopları test 
etme kalitesini yeni bir seviyeye taşır. 
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•	 SAGE UMT™ ulaşılması zor 
kondenstoplara kolay erişimi sağlamak 
için herhangi bir dişli uzatma çubuğu ile 
kullanılabilir. 

•	 Uygun bir kılıf vasıtasıyla SAGE UMT™, 
güvenli şekilde taşınır ve sağ veya sol el 
kullanımı için ayarlanabilir. 

•	 SAGE UMT™ ve SAGE® Mobil için 
aygıt yazılım güncellemeleri SAGE® 
üyeliğiniz içinde yer almaktadır ve 
sınıfında en iyi kondenstop yönetimi 
için ihtiyaç duyulan güncel cihazlara 
sahip olmanızı temin eder. Yazılımdaki 
geliştirmeler anında güncellenir ve 
cihazın periyodik olarak Armstrong’a 
gönderilmesine gerek yoktur.

SAGE UMT™ ile kondenstop 
testleri hızlı, kolay ve hassas

SAGE UMT™, IOS veya Android mobil 
cihazındaki SAGE® mobil uygulamalarına 
kablosuz olarak senkronize olur. Ardından 
SAGE® Mobil kondenstop verisini doğru-
dan SAGE® Akıllı Yazılım Sistem Yönetim 
platformuna gönderir ve test bilgilerinin elle 
girilmesi veya okuma problemlerini ortadan 
kaldırır ve bu bilgiler sadece kullanıcıda kalır.

Cihazın çalışma şekli

•	 Kondenstobun RFID etiketini SAGE 
UMT™ ile tarayın veya yoksa etiket 
numarasını elle girin. SAGE® Mobil 
otomatik olarak o kondenstobun 
detaylarını açar. 

•	 Paslanmaz çelik probun ucunu 
kondenstoba bastırın ve test düğmesine 
basın.

•	 Testin ilerlemesi hem SAGE UMT™ 
hem de SAGE® Mobilde  
görülecektir. 

•	 Test yapılırken SAGE UMT™ sıcaklık ve 
akustik bilgileri kablosuz olarak SAGE® 
Mobile transfer eder ve bilgiler burada 
biriktirilir, analiz edilir ve saklanır.

•	 SAGE® Mobil Armstrong’un tescilli, 
UNFCCC onaylı buhar sistem verimliliği 
metodolojisini kullanarak SAGE 
UMT™’den alınan verileri analiz  
eder ve sonuçlar esas alınarak SAGE® 
Mobil kondenstoba bir durum  
tahsis eder. 

•	 SAGE UMT™ ile bilgileri elle girmeye 

gerek yoktur. SAGE® Mobil kondenstop 
verilerini depolar ve otomatik olarak 
SAGE® Akıllı Buhar Sistem Yönetim 
platformuna gönderir. 

•	 SAGE®, verileri hemen buluta yükler 
ve burada yüksek güvenlik seviyesinde 
korunur ve otomatik yedeklenir. 

Maksimum Çalışma Koşulları 

Minimum buhar basıncı: 2 psig (0.14 barg)
Maksimum buhar basıncı: 3200 psig (221 
barg)
Çalışma sıcaklığı: -4 °F-140 °F (-20 °C- 
60 °C)    
Batarya şarjı ortam sıcaklığı: 32 °F-113 °F 
(0 °C-45 °C)

Malzemeler 
Gövde: Isıya mukavim ABS
Akustik prob: 304 Paslanmaz Çelik 
Akustik Sensör: Seramik Piezo Elektrik  
Batarya: 10+ saat Lityum-iyon

Spesifikasyon 

IP sınıfı: IP 64 
BLE Spek: 4.2
RFID Spek: 13.56 MHz
Infrared sensör:
•	 Optik, germanyum kaplı lens
•	 -40 °F-716 °F (-40 °C-380 °C)  
•	 Ağırlık: 1.25 lbs (0.57 kg)
Voltaj: 7.2 Volt DC
Şarj Voltajı: 12 VDC (6.5 W max.) TM

tesisat market 11/2019 . 11



ürünler

Ticari ve konut uygulamalarına yöne-
lik yüksek verimli, yüksek perfor-
manslı iklimlendirme sistemlerinde 

dünya lideri markalardan Toshiba, hafif ticari 
kullanımlar için yeni bir duvar tipi iç ünite 
piyasaya süreceğini duyurdu. Küçük pera-
kende satış mağazalarında ve marketlerde, 
restoranlarda veya kuaförlerde kullanım için 
ideal bu kompakt ve kullanımı kolay iç ünite, 
yüksek yatırım maliyetleri gerektirmeden 
büyük mekânların kolay ve uygun maliyetli bir 
şekilde soğutulmasını veya ısıtılmasını sağlar.

Her projeye uygun
Toshiba’nın mono-split veya ikiz tip Diji-
tal veya Süper Dijital Inverter modelleriyle 
uyumlu yeni duvar tipi modeli, konforu artı-
rarak ve enerji verimliliğini en üst düzeye 
çıkararak kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını 
karşılar. Otomatik havalandırma modu opti-
mum ve homojen hava dağılımı sağlar. Hava 
akışı saatte 1610 m3’e kadar çıkarılabilir ve 
bu esnada ses seviyesi yalnızca 41 desibeldir. 
Sınıfında lider bu iç ünite Eurovent sertifikalı 
olup 10 kW/4 hp soğutma kapasitesine ve 

ODE, Epikon Proof Su Yalıtım Sis-
temi ile Türkiye’yi yeni nesil su yalı-
tımıyla tanıştırıyor. 

ODE Epikon Proof hidrostatik su basıncına, 
yırtılma ve delinmelere karşı mukavemetli 
yapısıyla zaman ve işçilikten tasarruf sağlı-
yor. 2,0 mm ile 4,5 mm arası değişen 5 farklı 
ürün gamına sahip Epikon Proof Su Yalı-
tım Sistemi, her türlü ihtiyaca cevap veriyor. 
ODE’nin Ar-Ge yeteneği, yenilikçi yapısı 
ve uzmanlığıyla ortaya çıkan ODE Epikon 
Proof Su Yalıtım Sistemi’nin bitümlü ürün-
leri, yapılarda suyun, nemin neden olduğu 
olumsuz etkilere karşı koruma sağlarken, 
yaşam alanlarına konforlu bir su yalıtımı 
getiriyor. 
Epikon Proof, yenilikçi yapısıyla temel su 
yalıtımında koruma betonu atılmadan, doğ-
rudan üzerinde demir donatı işleri yapılma-
sına izin veren, temel betonu atılabilen, sahip 

Toshiba’dan Hafif Ticari Binalar için Yeni 10 kW/4 HP Duvar Tipi 
İç Mekân Ünitesi

ODE Su Yalıtımı Ürün Ailesinin Yeni Üyesi: Epikon Proof
olduğu reçete ve üst yüzeyin-
deki özel kum yapısı sayesinde, 
üstüne dökülen betona yük-
sek yapışma mukavemetine  
sahip bir ürün olarak ön plana 
çıkıyor. 
Bitüm esaslı yeni nesil Epikon 
Proof Su Yalıtım Sistemi, reçi-
nesinde yapısını güçlendirici 
çok farklı polimerler içeriyor. 
Bu polimerler malzemeyi çok 
daha dayanıklı kılmakla bir-
likte ürünün kolay uygulan-
masında ve kaliteli bir yalıtım 
sağlamasında başrol oynuyor. Polimerlerle 
takviye edilmiş bitüm, yüksek çekme, kopma 
ve yırtılma dayanımına sahip polyester kul-
lanılarak nihai özelliklerine ulaşıyor. Ayrıca, 
taşıyıcı özellikleri ile doğru orantılı olarak çok 
farklı detaylarda ve iklim şartlarına uyumlu, 

uygulama ve kullanım kolaylığı sunması, yeni 
nesil Epikon Proof Su Yalıtım Sistemi’ni diğer 
su yalıtım malzemelerinden ayıran önemli 
bir avantaj. Epikon Proof Membran taze  
betona kuvvetli biçimde yapışarak tüm temel 
yüzeyinde güçlü bir sızdırmazlık sağlıyor. TM

11 kW ısıtma kapasitesine ulaşabilir. Kul-
lanım alanının çeşitliliğinden ilham alına-
rak tasarlanmış duvar tipi modelinde kaliteli 
kaplama ve sade renkler kullanılarak şık, zarif 
bir görünüm sağlanmıştır. Kanal tipi veya 
kaset tipi klimalar için iyi bir alternatif olan 
duvar tipi iç ünite her türlü iç mekâna uygun-
dur. Standart kontrol seçeneklerine ek olarak 
iç ünitenin kablosuz kumandası sayesinde 
yüksek güç modu, sessiz mod ve uyku modu 
gibi özelleştirilmiş fonksiyonlara erişilebi-
lir. İç ünite, zamanlayıcı veya enerji izleme 
gibi gelişmiş işlevler sunan Toshiba kablolu 
uzaktan kumandalarla uyumludur. Ayrıca, bir 
Toshiba ağ geçidi ve TCB-PCNT30TLE2 ağ 
adaptör arayüzü kullanarak iç üniteyi bir Bina 
Yönetim Sistemine bağlamak da mümkündür.

Çevre performansı
Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip 
R32 soğutucu akışkanın kullanıldığı duvar 
tipi klimanın soğutma enerji verimliliği A++, 
ısıtma performansı ise A+ sınıf olup hem çevre 
dostu soğutucu akışkan sayesinde hem de 
enerji verimliliği ile çevreyi korur.

Hayatı kolaylaştırır
Kendi kendini temizleme özelliğine sahip 
iç ünite, özel alüminyum kaplama kanatlar 
sayesinde rutubeti azaltır ve bakır ısı değişti-
ricisinde küf oluşumunu engelleyerek bakımı 
kolaylığı sağlar. “Magic Coil” yoğuşma suyu-
nun boşaltılmasını kolaylaştırarak eşanjöre su 
ve toz yapışmasını önler böylece iç ünitenin 
kullanılan ortama uzun süre sağlıklı, temiz 
hava vermesi sağlanır ve yüksek verimlilik 
seviyelerine ulaşılır. İstenirse klima kapatıldı-
ğında fan çalışmaya devam ederek eşanjörün 
temiz ve kuru kalmasını sağlayan ve böylece 
uzun ömürlü performans ve kaliteli hava dola-
şımı sağlayan kendi kendini temizleme fonk-
siyonu aktive edilebilir. Gelişmiş filtreleme 
sistemindeki entegre uzun ömürlü filtreyi de 
kolayca değiştirmek mümkündür. TM
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ürünler

Soğukların kendini 
hissettirmeye baş-
ladığı bu günlerde, 

güvenliğimiz için kombile-
rimizin sağlıklı çalışıp çalış-
madığından mutlaka emin 
olmamız gerekiyor. Özel-
likle ani elektrik kesilmeleri 
ve yüksek akım çekimleri 
gibi durumlar, kombilerde 
önemli arızalara neden ola-
biliyor. Bugün büyük şehir-
lerde hemen hemen her evde 
bulunan kombiler, ısıtma ve soğutma tesisatlarının en önemli 
öğesi durumunda. Hem mekanik hem de elektrik/elektronik 
parçalara sahip olan bu cihazlarda yaşanabilecek arızalar, kışın 
yaşam kalitesini düşürebileceği gibi hayati risk de oluşturabiliyor. 
Bu gibi hayati risk taşıyan bir arıza durumu söz konusu oldu-
ğunda akla ilk gaz kaçağı gibi arızalar gelse de olası ani elektrik 
kesilmelerinin ve yüksek akım çekimleri gibi durumların doğu-
rabileceği sonuçlara da en az o kadar dikkat edilmesi gerekiyor. 
Çünkü kombilerde olabilecek elektrik kesintisi, yüksek akım 
gibi durumlar telafisi zor ve maliyetli sonuçlara neden olabiliyor. 
Çözüm ise kombi ve klimalara özel koruyucu ürünlerle zama-
nında önlem almaktan geçiyor. Panasonic Life Solutions Türkiye 
tarafından pazara sunulan VİKO markalı otomatik sigorta ve 
sigorta kutusu kombinasyon ürünü, bu konuda ileri teknoloji 
deneyimi ve kalitesi ile oldukça güvenilir. İçinde istenilen akım 
değerinde ve karakteristikte otomatik sigorta, sigorta kutusu 
ve montaj elemanları bulunan kombinasyon çözüm paketi, her 
kombinin montajında bulunması gereken koruma ekipmanı ola-
rak dikkat çekiyor. Cihazlar ile birlikte kullanılması durumunda, 
ani elektrik kesintisi ve yüksek akıma sebep olabilecek herhangi 
bir durumda kullanıcıları ve kombileri koruyor. 
VİKO kombinasyon çözüm paketleri, kombinin yanında, cihazın 
enerji kablosuna bağlanarak kullanılıyor. Böylelikle oluşabilecek 
ani şebeke dalgalanmalarında ve aşırı akımdan oluşması muhte-
mel yangın durumlarında devrenin enerjisini keserek kullanıcıyı 
ve cihazı tehlikelere karşı koruyor. Ürünlerin en önemli avantajı 
ise bu uygulamalar için özelleştirilmiş, artırılmış ürün güvenlik 
ve dayanım seviyelerine sahip olmaları. Ürünler, elektronik kart-
larda ya da malzemelerde kısıtlanmış bazı maddelerin (kurşun, 
cıva, krom, bazı bifeniller ve bazı eterler gibi) bulunmamasını 
şart koşan RoHS Direktifine uygun. Aynı zamanda halojen free 
özelliğine sahip ve V0 yanmazlık sınıfı gibi özellikler de sağlıyor. 
VİKO, sigorta ve sigorta kutusunu aynı markadan tek bir pakette 
sağlama imkanı ile de kolaylık sunuyor. TM

Kombilerde Olası 
Elektrik Problemlerinin 
Önüne Geçmek için VİKO 
Kombinasyon Çözüm Paketleri TB1

Isı Köprüsüzlük Sınıfı
T2

Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 



TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 



ürünler

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

yapıya uygun kompakt çözümler sunuyor. 
Türkiye genelinde sistem kurulumu konu-
sunda eğitimli bayi yapısına sahip Baymak, 
ihtiyaca uygun projelendirme ve kurulum 
sağlayabiliyor. Kolay uygulanabilir modüler 
olan sistem ürün kalitesiyle uzun ömürlü 
yapıya sahip. Baymak yeni seri güneş kolek-
törlerinde kullanılan son teknolojiye sahip 
bakır ve alüminyum üzerine titanyum nit-
ritoksit kaplanmış selektif soğurucu yüzey, 
güneşten gelen radyasyon ısısını maksimum 
oranda plakaya aktarır. Bu sayede verimi 
düşüren yansıma kayıpları minimize edilir. 
Düşük demirli ve Sandy desenli cam ise 
gelen güneş ışınlarının yansımasını mini-
mize eder ve kolektörde maksimum ışının 
toplanmasını sağlayarak verimini artırır. 
Solar geçirgenliğini artırmak için demir 
oksit oranı düşük olan camlarda, sevkiyat ve 
montaj sırasında ya da dış ortam şartlarında 
kırılmaya karşı dayanıklılık için temper-
leme yapılmıştır. Türkiye’de üretilen Sandy 
desenli cam Avrupa’nın performansı en 
yüksek güneş kolektörü camları arasında 
yer alıyor. Aynı zamanda tek parça cam fitili 
ile köşe noktalarda vulkanize UV dayanımlı 
EPDM cam tutucu contalar kullanılarak 
tam sızdırmazlık elde edilir. Baymak’ın 
yeni seri güneş kolektörlerinde yüksek ısı 
transferi için lazer kaynaklı borular kul-
lanılırken ısı kaybının engellenmesi için 
yüksek ısı yalıtımlı ve yüksek yoğunluklu 
40 mm kalınlığında kaya yünü kullanılır. 
Kaynak teknolojisiyle, güneş enerjisinden 
maksimum faydayı sağlayan absorber yüzey 
ve kullanılan solar ürün ekipmanlarından 
elde edilen yüksek verim sayesinde az 
sayıda güneş kolektörü kullanılarak daha 
fazla sıcak su üretimi sağlanabilir. Cam ile 
şase arasındaki sızdırmazlık malzemesi 150 
derece sıcaklığa dayanıklıdır. Güneşin yaş-
landırma etkilerine dayanımı çok yüksektir. 
Kolektörün şasesinin çatıya montaj yapıla-
bilmesi için uygun çatı kitleri mevcuttur. 
Bu çatı kitlerinin kullanılması ile her türlü 
çatıya sağlam bir şekilde bağlantı yapıla-
bilmektedir.
Baymak’ın güneşten maksimum faydanın 
elde edilmesini sağlayan kompakt siste-

Baymak Güneş Kolektörleri

minde yeni Aqua Elegant Güneş Kolek-
törü Deposu ise geleneksel sistemlere göre 
daha fazla sıcak kullanım suyu kapasitesine 
sahiptir. Çift katlı emaye kaplı iç depo ile 
kullanım suyunda hijyen sağlanır. Aqua 
Solar depolar, Mg Anot ile korozyona karşı 
korumalıdır ve kullanım suyu hijyen sertifi-
kasına (PZH) sahiptir. Yüksek yoğunluklu 
poliüretan izolasyon ve UV ışınlarına karşı 
güçlendirilmiş plastik kapaklara sahip Aqua 
Elegant depolara opsiyonel olarak yardımcı 
ısıtıcı bağlantı manşonu sayesinde, elektrikli 
ek ısıtıcı bağlanabilir. Kompakt yapıda kolay 
kurulum sağlayan Aqua Elegant Güneş 

Kolektörü Deposu 120, 170, 200 ve 300 
Litre kapasitesiyle her tüketim miktarına 
uygun geniş ürün yelpazesine sahiptir. 

Baymak Güneş Kolektörünün 
Teknik Özellikleri 

Tipi   : Düzlemsel 
Brüt Alan  : 2,50 m2 
Absorber Alanı   : 2.34 
Selektif Yüzey   : Alüminyum 
Cam Tipi   : Düşük Demirli 
Temperli Sandy Solar Cam 
Cam Kalınlığı   : 3.2 mm 
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Taşıyıcı Boru Sayısı  : 10 Ad 
Taşınan Su Hacmi  : 1,33 L
Ağırlık    : 40 kg 
Verim    : %76.4 
Çalışma Basıncı  : 10 Bar 
Sıcaklık Dayanımı  : 200˚C

Baymak Güneş Kolektör Ailesi

Advanced XL  2,5 m² 
Advanced X  2,0 m² 
Tipi   : Düzlemsel 
Selektif Yüzey   : Bakır 
Cam Tipi   : Düşük Demirli 
Temperli Sandy Solar Cam 
Cam Kalınlığı   : 4 mm 
Taşıyıcı Boru Sayısı  : 12 Ad 

Essential black XL 2,5 m² 
Essential black X  2,0 m² 
Tipi   : Düzlemsel 
Selektif Yüzey   : Alüminyum
Cam Tipi   : Düşük Demirli 
Temperli Sandy Solar Cam 
Cam Kalınlığı   : 4 mm 
Taşıyıcı Boru Sayısı  : 12 Ad 

Essential XL  2,5 m² 
Essential X   2,0 m² 
Tipi   : Düzlemsel 
Selektif Yüzey   : Alüminyum
Cam Tipi   : Düşük Demirli 
Temperli Sandy Solar Cam 
Cam Kalınlığı   : 4 mm 
Taşıyıcı Boru Sayısı  : 12 Ad 

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

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

Carrier’in AquaForce Vision ürünü, 
Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) 
HFO R1234ze soğutucusunu kulla-

nan yüksek kaliteli değişken hızlı hava soğut-
malı vidalı soğutucusu olan PUREtec ile bir-
likte şimdi piyasada. Ünite, çevresel sorum-
lulukla performansı dengelemektedir ve 350 
kW gücünden 800 kW gücüne kadar soğutma 
kapasitesine sahiptir, mevsimsel enerji verim-
liliği 5.6 değerine kadar çıkmaktadır. Carrier 
Ürün Müdürü Garcia San Mateo, şunları söy-
lüyor: “PUREtec soğutuculu AquaForce Vision, 
gelecek kuşak HVAC soğutucu çözümlerinde 
başı çekmektedir. Ürün grubu aralığı Carrier’ın 
sadece çevresel sorumluluğa olan taahhüdünü 
değil, en son teknolojileri sağlamadaki mühen-
dislik becerilerini de barındırmaktadır.”
Avrupa’da HFO soğutucu tabanlı su soğut-
malı vidalı soğutucunun ilk kurulumundan 
dört yıl sonra, Carrier’ın PUREtec soğutmalı 
AquaForce soğutucu üniteleri bölgede, sanayi, 
veri merkezleri, uzaktan ısıtma ve sağlık gibi 
birçok uygulamada 300’den fazla projede kul-
lanıldı. Başarısıyla birlikte, PUREtec soğut-
mayı kullanan ürün aralığı, Carrier Aqua-
Force PUREtec 61XWHZE grubu yüksek 
sıcaklık ısı pompalarından, AquaEdge 19DV 
santrifüj soğutuculara ve şimdi de AquaForce 
Vision PUREtec 30KAVP-ZE yüksek kaliteli 
değişken hızlı hava soğutmalı vidalı soğutu-

Carrier’in En Etkin Değişken Hızlı Hava Soğutmalı Vidalı Soğutma Grubu 
Şimdi HFO Versiyonuyla Piyasada

culara kadar büyüdü. Birden az GWP’si ile, 
30KAVP-ZE grubu, Avrupa F-Gaz Düzenle-
mesi HFC faz azaltımı uyarınca uzun soluklu 
soğutucu çözümü sunar ve aşağıdakiler dahil 
en son teknolojik özellikleri taşır:
•	 Kalıcı magnet motor teknolojisiyle 

donanmış vidalı kompresör (30KAVP-ZE 
versiyonu)

•	 EC değişken hızlı fanlar

•	 Akıllı enerji izleme fonksiyonu
•	 Akıllı soğutucu akıtma tespiti
•	 Isı geri kazanımı ve kısmi ısı geri kazanımı 

seçenekleri
Özel sanayi işlemleri uygulamalarına yönelik 
olarak düşük tuz fonksiyonu, bu yılın sonla-
rında dahil edilecektir. Fransa’da, 30KAVP-ZE 
grubu, özelliklere bağlı olarak 425.000 euroya 
kadar mali teşvikler için desteklenebilir. TM
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ürünler

LG Electronics (LG), güvenilir Th erma 
V serisine en yeni ilavesini sunuyor: 
LG Th erma V R32 Split. Özel olarak 

yeni ve yenilenmiş konut pazarları için tasar-
lanan yüksek verimli Th erma V R32 Split, 
etkili alan ısıtma ve sıcak su temini sağlaya-
bilen çok yönlü bir çözüm olarak sunuluyor. 
Yeni model, Th erma V ürününden en güçlü 
ısıtma elde edilmesine yardımcı olmak için 
düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) 
R32 soğutucu akışkan ve gelişmiş bir kom-
presör kullanıyor. LG Th erma V R32 Split, 
basitleştirilmiş izleme ve yönetim için akıllı 
kontrol de sunuyor.
LG Th erma V Havadan Suya Isı Pompası 
(AWHP) sistemleri serisi, bir evin sıcak su 
sistemini güçlendirmek için çeşitli enerji 
tasarrufu seçenekleri sunuyor. LG Th erma V 
R32, geleneksel bir gaz, yağ veya buhar siste-
mini değiştirerek ya da bu sisteme eklenerek 
karbon emisyonlarını ve enerji kullanımını 
önemli ölçüde azaltabiliyor. Diğer bir deyişle, 
cihazın doğal enerjiyi dış havadan emmesi, 
geleneksel ısıtma sistemlerinden daha az 
enerji tüketmesini sağlıyor. Ayrıca, her zaman 
çevre konusunda proaktif olan LG, ekolo-
jik olarak sorumlu teknolojisini geliştirerek 
Th erma V R32 Split için R32 soğutucu akış-
kanını seçti. R32, R410A soğutucu akışkanı-

LG Isı Pompası Serisinin Yeni Üyesi: Çevre Dostu LG Therma V R32

nın çevresel olarak sürdürülebilir alternatifi  
olarak biliniyor ve yeni model Avrupa F-gaz 
kurallarına uygunluğu ile öne çıkıyor. R32, 
R410A’dan yüzde 70 daha düşük olan 675’lik 
bir GWP’ye sahip ve karşılaştırıldığında aynı 
performansı elde etmek için yüzde 20 daha 
az gaz şarjı gerektiriyor. İçindeki ekolojik 
olarak güçlü soğutucu akışkan ile Th erma 
V R32 Split, daha yeşil, daha enerji verimli 
bir ısıtma çözümü sunuyor. Th erma V ürün 
grubunun enerji tüketimini en aza indirgeme 
konusundaki güçlü mirasını sürdüren ürün, 
ısıtma işleminde 4.65 Mevsimsel Performans 
Katsayısı (SCOP) ve Enerji ile ilgili Ürün 
(ErP) A+++ (35˚C su sıcaklığına bağlı olarak) 
derecesine sahip.
LG tarafından geliştirilen bir kompresör ve 
akıllı fonksiyonlar, Th erma V R32 Split’i daha 
da özel kılıyor. Kompresörün bir sistemin 
enerji tüketiminin yüzde 90’ını oluşturduğu 
bilgisi ile tasarlanan R1 kompresörü, dün-
yanın ilk “geçişli” hibrit kaydırma şeklin-
deki kompresörü olma özelliğine sahip. R1 
kompresörü, etkinliği ve verimliliği en üst 
düzeye çıkarmak için kaydırma tipi ve döner 
tip kompresörün özelliklerini birleştiriyor. 
LG’nin yenilikçi teknolojisi, kaydırmanın 
eğilme hareketini ortadan kaldırarak enerji 
israfını en aza indiriyor ve genel güvenilir-

liği artırıyor. 10-135 Hz’lik daha yüksek bir 
işletim aralığı ise, etkileyici kompresörün bir 
başka avantajı. Yeni kompresör, verimlilik ve 
güvenilirliğin yanı sıra Th erma V R32 Split’in 
daha sessiz ve daha dayanıklı olmasını sağlı-
yor. Aynı zamanda -25˚C’lik düşük bir ortam 
ısısında bile (LAT) güvenilir şekilde çalışarak 
ısıtma performansını artırıyor.
Kullanıcı rahatlığı konusunda güçlü olan LG 
Th erma V R32 Split, yönetimi daha kolay hale 
getiren bir dizi geliştirmeye sahip. Bunların 
başında, kullanıcıların ürünü uzaktan izleme-
lerini ve kontrol etmelerini sağlayan bir akıllı 
telefon uygulaması olan SmartTh inQ geliyor. 
Sistem seçeneklerine her yerden erişim sağ-
layan uygulama, mod seçmeyi veya değiştir-
meyi, sıcaklığı ayarlamayı ve enerji tüketimini 
izlemeyi mümkün kılıyor. Hatta kullanıcıların 
zor bir günün ardından evdeki sıcak ve kon-
forlu bir iç mekan ortamına dönebilmeleri 
için bir odayı “ön ısıtma” yapmalarını bile 
sağlıyor. TM
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Y aklaşık yarım asırdır akışkan sistemleri konusunda inovasyona ve teknolojiye 
öncülük eden Masdaf, tasarruflu ve çevreci pompa teknolojileri ile sektörde 
öncü olmaya devam ediyor. Küresel pazarlarda rekabet edebilmek ve 

sürdürülebilir olmak için çevreci teknolojilerinin enerji performanslarının 
iyileştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini belirten Masdaf 
Yönetim Kurulu Üyesi Denizhan Polatoğlu, Masdaf’daki dijitalleşme faaliyetleri, 
üretim teknolojileri ve ihracat çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Denizhan Polatoğlu
Masdaf Yönetim Kurulu Üyesi

“2019 yılının ilk yarısında 
ihracatımız yüzde 21 artış gösterdi”
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Tüm süreçlerimizde yenilikçi 
ve müşteri odaklı bir yaklaşım 
benimsiyoruz

Yaklaşık yarım asırdır akışkan sistemleri konu-
sunda inovasyona ve teknolojiye öncülük eden 
Masdaf olarak tasarruflu ve çevreci pompa 
teknolojilerimiz ile sektörde öncü olmaya 
devam ediyoruz. Küresel pazarlarda rekabet 
edebilmek ve sürdürülebilir olmak için çevreci 
teknolojilerimizin enerji performanslarının 
iyileştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları-
mıza hız kesmeden devam ediyoruz. 
Dijital dönüşümle birlikte sürekli olarak 
değişen müşteri beklentileri doğrultusunda 
Ar-Ge’den, Satış Sonrası Hizmetlere kadar 
tüm süreçlerimizi, sürekli olarak değerlen-
diriyor, analiz ediyor ve geliştiriyoruz. Dijital 
dönüşümle gelen değişime uyum sağlayabil-
mek için tüm süreçlerimizde yenilikçi ve müş-
teri odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Masdaf 
olarak sürdürülebilir büyümemizin temelinde; 
dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmek, yeni üretim yöntemlerini kısa 
sürede sistemimize dahil etmek, Ar-Ge çalış-
maları ile inovatif pompa teknolojileri geliştir-
mek ve markalaşmak yatıyor. Tüm bu çalışma-
larla sektörümüze de yön verecek pozisyona 
ulaştık. Dijital dönüşümü tüm süreçlerimizin 
merkezine alan yatırımlarımız ve geliştirme 
çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 

Marka iletişimi konusunda 
dijitalleşme faaliyetlerine ağırlık 
verdik

Bu kapsamda marka iletişimi konusunda 
da dijitalleşme faaliyetlerine ağırlık verdik. 
Dönüşüme öncelikle web sitemizle başladık. 
Daha sonra kurumsal kimliğimizi ve logo-
muzu yeniledik. Markalaşma adına yaptığımız 
bu yenilikleri, değişen dünya dinamikleri ve 
müşteri beklentilerine uygun olarak kurgu-
ladık. Müşterilerimiz ile sürdürülebilir bir 
işbirliği sağlamanın temelinde geliştirdiği-
miz inovatif ürünler ve müşteri odaklı hizmet 
anlayışımız kadar markalaşma adına yaptığı-
mız çalışmalar da büyük önem taşıyor. Masdaf 
olarak en büyük hedefimiz her koşulda %100 
müşteri memnuniyeti sağlamak. Bu kapsamda 
başladığımız projelerden bir diğeri de, mevcut 
ürün seçim programımızın yenilenmesi oldu. 
Masdaf ürün grubu ailesine yeni katılan ürün-
lerimiz ile birlikte seçim programımızı da hem 

yurtiçi hem de yurtdışındaki müşterilerimizin 
beklentilerini karşılayacak şekilde yeniliyoruz. 
Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan yeni 
programımız ile ürün seçimi yapmak daha 
verimli olacak. 

2019 yılının ilk yarısında 
ihracatımız, geçen yılın aynı 
dönemine göre %21 artış gösterdi

2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren iç piya-
sadaki daralma pompa sektörünü de doğrudan 

etkiledi. Biz de bu daralmayı vaktinde öngö-
rerek ihracat faaliyetlerimize ağırlık verdik. 
Nitekim POMSAD verileri de bizi destek-
ledi. 2018 yılında pompa ihracatı %15 artarak 
542,9 milyon dolara ulaştı. Son iki yıldır ihra-
catımızı geliştirmek adına farklı ülkelerde çok 
sayıda fuara katıldık, yurtdışındaki iş ortak-
larımızla birlikte bölgedeki mekanik tasarım 
ve mekanik uygulama ofislerine yönelik olarak 
“pompa seminerleri ve eğitimler” düzenledik, 
yurtdışı bayi satış kanallarımızı genişlettik. 
Kısacası iç piyasadaki bu daralmayı, halihazırda 
65 ülkeye devam eden ihracatımızı geliştirmek 
adına bir fırsata dönüştürdük. Dış pazarlarımızı 
çeşitlendirme stratejilerimiz doğrultusunda, 
ihracatımız istikrarlı büyüme gösterdi. 2019 
yılının ilk yarısında ihracatımız, geçen yılın 
aynı dönemine göre %21 artış gösterdi. İhra-
catımızın ciroya oranı %40 seviyelerine ulaştı. 

Üretimdeki verimliliğimiz son bir 
yılda %18 arttı

40.000 m² alan üzerine kurulan Düzce tesis-
lerimizin bilgi işlem altyapısını Endüstri 4.0’a 
uyumlu hale getirecek çalışmalara başladık, 
son üç yıldır akıllı üretim teknolojileri konu-

İç piyasadaki 
daralmayı, halihazırda 

65 ülkeye devam eden 
ihracatımızı geliştirmek 

adına bir fırsata 
dönüştürdük
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söyleşi

sundaki yatırımlarımıza da hız kesmeden 
devam ediyoruz. Endüstri 4.0 kapsamında 
gerçekleştirdiğimiz yatırımların meyvesini 
almaya başladık. Üretimdeki verimliliğimiz 
son bir yılda %18 arttı. Bunun yanı sıra yüksek 
katma değerli ürünlerimiz ile küresel üretim 
değer zincirinden çok daha fazla pay almayı 
hedefliyoruz.  
Düzce tesislerimizdeki yüksek üretim tekno-
lojilerimiz ile uçtan emişli pompalar, inline 
pompalar, axial ayrılabilir pompalar, hidro-
forlar, genleşme tankları, yangın pompaları, 
kademeli pompalar, proses pompaları, dalgıç 
pompa, kolonlu pompalar, kendinden emişli 
pompalar ve dişli pompalar üretiyoruz. Ürün-
lerimiz; endüstriyel proseslerde, sulama, ısıtma 
ve soğutma sistemlerinde, gemi sanayinde, 
atıksu transferinde, yangın söndürme işlem-
lerinde, petro-kimya sanayinde, tarımsal sula-
mada ve daha birçok alanda kullanılıyor. 

2019 yılında ciromuzun %7’sini Ar-
Ge’ye ayırdık

Güçlü Ar-Ge ekibimiz ile inovatif ürünler 
geliştirmeye devam ediyoruz. 2019 yılında 
ciromuzun %7’sini Ar-Ge’ye ayırdık. Bu kap-
samda 2019 yılında piyasaya sürdüğümüz yeni 
seri pompalarımızla, müşterilerimize uzun 
ömürlü ve tasarruflu kullanım imkanı sun-
mayı hedefledik. İlk kez ISK Sodex 2019 
Fuarı’ndaki standımızda sergilediğimiz 

“Daf Serisi Pompalar” da paslanmaz kademe 
yapısıyla mekanik dayanımı artırdık. Aynı 
zamanda patent başvurusu da yapılan bu yeni 
ürünümüz ile müşterilerimize uzun ömürlü bir 
kullanım imkanı sunmayı hedefledik. 
Güçlü yarı mamul stoğumuz sayesinde müş-
terilerimize, tüm kapasitelerde hızlı teslim 
avantajı sunacağımız “HEXA Serisi Paslan-
maz Pompalar” da komple paslanmaz çelik 
malzemeden dik milli ve yüksek verimli 
olarak geliştirdiğimiz bir diğer ürünümüz. 
Oldukça fonksiyonel olan Hexa Serisi Pas-
lanmaz Pompalar, şebeke suyu uygulamala-
rından, farklı sıcaklık, debi ve basma yüksek-
liğindeki endüstriyel sıvıların uygulamalarına 

kadar oldukça geniş bir yelpazede kullanılıyor.   
Derin kuyular için ideal çözümler sunan ve 
genellikle temiz ya da demineralize edilmiş 
suların basınçlandırılmasında, tarım sulamada, 
ham su tedariğinde, yeraltı su düzeyinin düşü-
rülmesinde ve endüstriyel uygulamalarda kul-
lanılan, tamamen akışkan içinde çalıştıkları 
için gürültü ve titreşime neden olamayan yeni 
“Derin Kuyu Dalgıç Pompa”larımız da 2019 
yılında piyasaya sürdüğümüz ürünlerimiz ara-
sında yer alıyor. 

Ayrılabilir Gövdeli Yangın 
Pompalarımız, FM tarafından 
onaylandı

Binalarda ve endüstri tesislerindeki sulu yan-
gın söndürme sistemlerinin basınçlandırıl-
masında kullanılan ve yangınla mücadelede 
hayati önem taşıyan yangın pompalarında, 
FM Sertifikalı ürün grubu ailesini geniş-
lettik. Geçen yıllarda uluslararası bağımsız 
bir mühendislik ve güvenlik şirketi olan UL 
(Underwriters Laboratories) tarafından ser-
tifikalandırılan “Ayrılabilir Gövdeli Yangın 
Pompaları”mız, diğer yangın pompaları ürün 
grubunda yer alan ürünlerimiz gibi dünyanın 
en yüksek kalite standardı olan FM (Factory 
Mutual) tarafından onaylandı. 2009 yılında 
da Türkiye’de ilk kez, dünya sıralamasında ise 
8. olarak UL ve FM sertifikasını alan firma 
unvanını kazanmıştık. Yangınla mücadelede 
hayati önem taşıyan “Ayrılabilir Gövdeli 
Yangın Pompaları” ile binalarda oluşabilecek 
yangın felaketine karşı zamanında müdahale 
imkanı sunarak binaların güvenliğini sağla-
mayı hedefledik. Yüksek güvenlik ve kalite 
standardına sahip olan yangın pompalarımız 
aynı zamanda ekonomik ve kullanıcı dostu 
olarak geliştirildi. 

Müşterilerimize kusursuz hizmet 
sunmayı hedefl iyoruz

Yangınla mücadelede pompanın, yüksek kalite 
standartlarında üretilmesi son derece önemli; 
ancak önemli olan bir diğer husus da binalarda 
kullanılacak pompa teknolojilerinin “doğru 
seçimi” yani “doğru mühendislik hesapla-
maları”. İşte biz bu noktada alanında uzman 
mühendislerden oluşan ekibimizle sistem seçi-
minden, devreye almaya kadar tüm süreç-
lerimizde müşterilerimize kusursuz hizmet 
sunmayı hedefliyoruz. TM

Yüksek katma değerli 
ürünlerimiz ile 
küresel üretim 

değer zincirinden 
çok daha fazla pay 

almayı hedefl iyoruz.  
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sistem

Tanpera Pompalı Genleşme Sistemi, 
ısıtma ve soğutma sistemlerinde olu-
şan genleşmelerin absorbe edilerek 

tesisat basıncını sabit tutmak için geliştirilen 
teknolojik bir cihazdır. Tesisat suyun ısıtılması 
anında genleşen miktarı kontrollü şekilde 
tankta biriktirerek ısıtma esnasında oluşabi-
lecek basınç yükselmelerini giderir. Genleşme 
sistemi, suyun soğutulması anında büzüşen 
tesisat suyunun eksik kalan miktarını pompalı 
genleşme sistemi içerisinde bulunan pompa 
yardımıyla tekrar tesisata gönderilmesini sağ-
lar ve bu sayede tesisat basıncının düşmesini 
engeller. Sistemin amacı, ısıtma ve soğutma 
tesisatında ayarlanan basıncı sabit tutmaktır.
•	 Tanpera Pompalı Genleşme Sistemi 3 ana 

aksamdan oluşur:

•	 Kumanda ve Kontrol Ünitesi
•	 Hidrolik Ünite
•	 Genleşme Tankı

Kullanım Alanları
Tüm bina ve endüstriyel uygulamalarda sıcak-
lık değişimi nedeniyle değişen su hacminin 
dengelenmesi için ısıtma ve soğutma sistem-
lerinde kullanılır.

Avantajları

Kontrollü İşletme
Tesisat üzerindeki basınç ve kayıp kaçak su 
değerlerini yüksek hassasiyetle ölçerek sabit 
bir basınçta kontrollü bir işletme sağlar.

Yerden Tasarruf
Tanpera Pompalı Genleşme Sistemi, klasik tip 
membranlı genleşme tanklarına göre ortalama 
beş kat daha yüksek genleşme kabiliyetine 
sahip olması sebebiyle çok daha küçük bir 
alan kaplar.

Uzun Ömürlü İşletme
Programlanabilir hava alma modu ile tesi-
sat içerisindeki çözünmüş havanın etkili bir 
şekilde tahliye edilmesini sağlar.

Arıza Bilgisi
Geniş LCD ekran ve hata bildirim sistemiyle 
arıza nedeni kolayca tespit edilip, müdahale 
edilmeyi kolaylaştırır. Ayrıca cihaz dahilindeki 

Tesisat Basıncını Sabit Tutmak 
için Pompalı Genleşme Sistemi
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yüksek hassasiyetli debimetre ile şebekeden 
çekilen su miktarı ölçülerek, fazla su tüketi-
minde kayıp kaçak olması durumunda arıza 
bilgisi verilir.

Elektrik Kesilmesine Karşı Koruma
Sistem dahilinde bulunan yedek güç ünitesi ile 
elektrik kesilmesinde tesisat güvende tutulur.

Bina Otomasyon Sistemi ile 
Haberleşme
Gelişmiş elektronik haberleşme protokolü 
ile izlenebilir bilgileri ve arıza bilgilerini bina 
otomasyon sistemine aktarır. Farklı haber-
leşme protokollerine uyum sağlanabilir.

Kumanda ve Kontrol Ünitesi
Tanpera Pompalı Genleşme Sistemi tüm 
fonksiyonların kumanda ve kontrol edile-
bildiği ünitedir. Geliştirilmiş elektronik kon 
trol sistemi ile sistemin durumu, yönetimi ve 
izlenmesi sağlanmaktadır. Yüksek çözünür-
lüklü dokunmatik 7” LCD ekranıyla kulla-
nıcıya kolay kullanım imkanı sunmaktadır. 
LCD arayüz ile 4 çalışma modu sunulmakta, 
çalışma basıncı ve diğer parametreler ayarla-
nabilmektedir.

Çalışma Modları
Manuel Mod: Kullanıcının isteğine bağlı 
olarak ekipmanların (solenoid vana, motorlu 
vana ve pompa) tek tek açılabilmesine olanak 

sağlamaktadır.
Auto Mod: Ayarlanan çalışma basıncına göre 
basınç alma-basınçlandırma işleminin otoma-
tik olarak yapılmasını sağlamaktadır.
Stop Mod: Cihaz üzerindeki tüm ekipmanları 
emniyetli bir şekilde kapatarak cihazı bekleme 
moduna almaktadır.
Hava Alma Modu: Programlanabilir hava 
alma modu ile pompalı genleşme sistemi 
gerekli sirkülasyonu otomatik olarak sağla-
yarak, tesisattaki havayı ayrıştırıp tank üze-
rinde bulunan hava tahliye purjörü vasıtasıyla 
atabilir.
Bilgi (information) Menüsü: Sistemin çalış-
tığı yeri, sistemin seri numarası, kodu, çalışma 
koşulları vb. bilgilerin yer aldığı bölümdür.

Pompalı Genleşme Sisteminin, bina otomas-
yon merkezine veri gönderebilmesi için haber-
leşme protokolleri MODBUS ve MQTT 
destekli kumanda panelleri opsiyonel olarak 
sunulmaktadır.

Hidrolik Ünite
Tanpera Pompalı Genleşme Sisteminde 
bulunan önemli birçok ekipmanın toplandığı 
ünitedir. Hidrolik ünite içerisinde Motorlu 
Vana, Solenoid Vana, Pompa, Emniyet Ventili, 
Debimetre, Çekvalf, Kesme Vanaları, Sen-
sörler ve bağlantıları yer almaktadır. Hidro-
lik ünite kolay taşınabilir yapıda olup tüm 
ekipmanları bir platform üzerinde barındırır. 

Islanmaya ve vibrasyona karşı koruma sağlan-
mıştır. Hidrolik ünitenin dışı çevre şartlarına 
uygun malzeme ile kaplanmış ve mekanik 
darbelere karşı korunmuştur. Tesisat siste-
minde basınç yükselmesi ile birlikte motorlu 
vana açılarak suyun bir kısmı genleşme tan-
kına alınmaktadır. Bu sayede tesisattaki sistem 
basıncı sabit tutulmaktadır. Tesisat sisteminde 
basıncın çeşitli sebepler ile set değerinin altına 
düşmesi durumunda solenoid vana açılarak 
şebekeden basıncı istenilen değere ulaştıra-
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cak kadar su genleşme tankına alınmaktadır. 
Pompanın çalışması ile genleşme tankındaki 
su, tesisat sistemine basılmaktadır. 
Bu sayede tesisattaki sistem basıncı sabit 
tutulmaktadır. Hidrolik ünitede kullanılan 
pompanın görevi, tankın içerisinden alınan 
basınçsız suyu basınçlandırarak ısıtma veya 
soğutma tesisatına geri beslemektir. Sisteme 
uygun açma basıncına set edilmiş emniyet 
ventili bulunmaktadır. Debi miktarına uygun 
olarak seçilen debimetre sayesinde transfer 
edilen su miktarı ölçülür. 
Bir zaman diliminde, sistemden çeşitli sebep-
lerle eksilen su miktarı hafızaya alınır. Eksilen 
su miktarı hafızaya alınmış olan değerden 
fazla olduğunda su kaçağı tespit edilir, bu 
veri kumanda ve kontrol paneline aktarılır. 
Bu sayede sistemde oluşan kaçak için önlem 
alınması konusunda kullanıcı bilgi sahibi olur. 
Soğutma sistemi uygulamaları kullanıcı tara-
fından mutlaka belirtilmelidir. 
Oluşabilecek kondens probleminin önlen-
mesi için soğutma sistemine uygun izolasyon 
yapılmalıdır.

Genleşme Tankı
Genleşme Tankının dış kısmı ısı merkezle-
rindeki şartlara dayanacak şekilde endüstri-
yel boya ile boyanmıştır. Tankın iç kısmı ise 
antipas boya ile boyanarak korozyon dayanımı 
artırılmıştır. Membran içerisinde tesisat suyu 

yer almaktadır. Membranın dışı ise atmosfere 
açık olup, basınçsızdır. Tankın üst bombesine 
monte edilmiş küçük çapta ters U-borusu ile 
serbest hava giriş çıkışı sağlanmaktadır.
Tankın en üst noktasına monte edilmiş olan 
purjörden sistemdeki hava tahliye edilebil-
mektedir. Tesisat sisteminin problemsiz ve 
uzun ömürlü işletilmesi sağlanır. 
Güvenli bir işletme sağlanabilmesi amacıyla 
tank gövdesinde bir adet sıvı algılama sensörü 
bulunmaktadır. Sensör, membran patlağı gibi 
bir sebepten dolayı sıvı algıladığında bu bilgiyi 
arıza olarak kabul eder. Kumanda ve kontrol 
paneli arıza ikazı verir ve bina otomasyonuna 

sinyal verisi aktarılır. Membranlar değiştiri-
lebilir tipte olup, istenildiğinde yedek parça 
olarak tedarik edilebilir. 
Tankın işletme durumuna bağlı olarak içeri-
sinde depolanan suyun ağırlığı değişmektedir. 
Tankın ayaklarından bir tanesine yerleştirilmiş 
ağırlık sensörü bulunmaktadır. 
Ağırlık sensörü üzerinden alınan dijital  
veri, kumanda paneline işlenmektedir ve 
ekranda tankın içerisindeki su miktarını  
göstermektedir. 
Pompalı Genleşme Sisteminin çalışma  
koşulları bu parametrelere göre sağlan- 
maktadır. TM

•	 Pompalı Genleşme Sisteminin tesisat 
bağlantısı ısıtma dönüş hattına bağlanır.

•	 Tesisattan su alma ve geri besleme 
bağlantı noktalarındaki mesafe 500 mm 
ve yukarısında olmalıdır.

•	 Tesisat suyunun şartlandırılmış olması, 
gerekiyorsa yeni beslenen suyun da 
şartlandırılmış (Filtrasyon, yumuşatma 
vs.) olması gerekmektedir.

•	 Pompalı Genleşme Sistemin 
yerleştirildiği alan kuru, havalandırılmış 
ve donmaya karşı korunmuş ortam 
olmalıdır. (t = 5 °C- 40 °C)

Çalışma Prensibi

Montajda dikkat edilmesi gereken hususlar:

•	 Tankın düz bir zemin üzerine dikkatli bir 
şekilde yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

•	 Pompalı Genleşme Sisteminin hidrolik 
ünitesinin ve genleşme tankının çevresinde 
servis ve bakım hizmetleri için en az  
600 mm boşluk bulundurulmalıdır.

•	 Cihazın monte edileceği yerde su 
doldurma ve tahliye imkanı olmalıdır.

•	 Tankın hidrolik üniteye mesafesi 5 m’yi 
geçerse Tanpera ile iletişime geçilebilir.

•	 Cihazın montajı yapıldıktan sonra Tanpera 
Teknik Servis aranarak işletme alma 
hizmeti talep edilmelidir. 
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2 008 yılında temelleri atılan Bestherm İklimlendirme, Besler Ailesi’nin üretim 
ve satış şirketlerinden biri, aynı zamanda Copa Isı Sistemleri’nin kardeş 
şirketi. Ferroli Grubu ise 1955’ten beri müşterilerine ısıtma ve soğutma 

çözümleri sunan iklimlendirme sektöründe İtalya’nın lider firmalarından biri. 
Ferroli Grubu, Türkiye’de daha etkin olmak ve pazarda üstünlük sağlamak 
amacıyla yerel bir partner arayışına girdi ve Bestherm İklimlendirme ile işbirliği 
yaptı. Bu işbirliğinin detaylarını, Bestherm İklimlendirme Genel Müdür Yardımcısı 
Erol D. Porsemay ile konuştuk…

Erol D. Porsemay
Bestherm İklimlendirme 
Genel Müdür Yardımcısı

“Ferroli markasının 
Türkiye’deki üretim, 
satış ve pazarlama 
faaliyetlerini 
bütüncül bir yapıyla 
yöneteceğiz”
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Ferroli’nin marka gücü ile Bestherm 
İklimlendirme’nin üstün pazar 
deneyimi ve yerel üretim kapasitesi 
birleşti

2008 yılında temelleri atılan Bestherm İklim-
lendirme, Besler Ailesi’nin üretim ve satış 
şirketlerinden biri. Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan Bestherm İklimlendirme, 
aynı zamanda Copa Isı Sistemleri’nin kar-
deş şirketi. Copa Isı Sistemleri gibi, bizim de 
Yönetim Kurulu Başkanımız iklimlendirme 
sektöründe 25 yılı aşkın süredir yer alan Meh-
met Besler. Bestherm İklimlendirme, Meh-
met Besler Bey’in 1992 yılından beri ısıtma 
sektörde elde ettiği tecrübe ile üretim ve satış 
konusunda gelişmiş bir şirket. 
Bilindiği üzere iklimlendirme sektörü çok 
geniş ürün yelpazesine sahip bir sektör. Türkiye, 
iklimlendirme sektöründe yüksek ihracat sevi-
yelerine ulaşıyor. Türk firmaları başta Almanya 
olmak üzere, İngiltere, İtalya, Romanya, Fransa 
gibi gelişmiş pazarlara ihracat yapıyor. Her yıl 
ihracat oranı giderek yükseliyor. Ferroli, Türki-
ye’deki bu potansiyeli yaklaşık 30 yıl önce keş-
fetmiş bir İtalyan markası. 1955’ten beri müş-
terilerine ısıtma ve soğutma çözümleri sunan 
iklimlendirme sektöründe İtalya’nın lider 
firmalarından biri olan Ferroli Grubu, başta 
İtalya’daki fabrikaları olmak üzere İspanya, Çin 
ve Vietnam’da 500 metrekareyi aşan üretim 
tesislerine sahip. Avrupa ve Asya’da 14 ülkede 
faaliyet gösteriyor, 100’ü aşkın ülkede ürün-
leri satılıyor. İklimlendirme sektöründe İtalyan 
tasarım gücünü, ileri teknoloji ile birleştiren 
ürünleriyle dünya devleri arasında yer alıyor. 
1989 yılından beri de Türkiye pazarında yer 
alıyor. Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır 800 binden 
fazla eve giren bir İtalyan markası. Türkiye’ye 
özel önem veren Ferroli Grubu, stratejik konu-
mumuz sebebiyle Türkiye’de daha etkin olmak 
ve pazarda üstünlük sağlamak amacıyla yerel 
bir partner arayışına girdi. Bir piyasada büyü-
mek istiyorsanız derin bir bilgiye sahip olmak 
çok önemlidir ve güçlü ortaklıklarla ilerleyerek 
daha hızlı ilerlenebilir. Türkiye’nin içinde çok 
büyük potansiyeller barındıran bir ülke oldu-
ğunu bilen, büyüyen ve gelişen inşaat sektörü, 
genç nüfusu, bölgesel yapısı ve özellikle kombi 
başta olmak üzere iklimlendirme ürünleri için 
rekabet avantajı yaratmak amacıyla yerel bir 
partner ile ilerleme kararı alan Ferroli ile 30 
Temmuz 2019’da Ferroli Group İhracat Drek-
törü Marco Ippoliti’nin de katıldığı basın top-

lantımızda marka lisans anlaşmamızı yaptık. 
Bu anlaşma; Ferroli’nin katma değeri yüksek 
ürün portföyü ve marka gücü ile Bestherm 
İklimlendirme’nin üstün pazar deneyimi ve 
yerel üretim kapasitesi birleşimi ile büyük bir 
ortaklık oldu. 

Bestherm İklimlendirme olarak Ferroli mar-
kasının Türkiye’deki üretim, satış ve pazarlama 
faaliyetlerini bütüncül bir yapıyla yöneteceğiz. 
Sürece Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yer alan üretim tesisimizde 5 milyon euroluk 
yatırım ile başladık. Ancak orta vadede 10 mil-

Ferroli Group İhracat Direktörü Marco Ippoliti – Bestherm İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besler
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yon euroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz, bu 
yatırım sonucunda 350 kişiye direkt 1000’den 
fazla kişiye ise dolaylı istihdam sağlanacak. İlk 
etapta Ferroli olarak 100 bin adet akıllı kombi 
üreteceğiz. 2019 yılında Türkiye’de toplam 
kombi pazarı yaklaşık 800 bin adet, kombi 
değişim pazarı ise yaklaşık yüzde 20’nin üze-
rinde. Bu kapsamda Ferroli markası olarak, 
Türkiye’deki pazar payını ikiye katlamayı ve 
yüzde 10’a çıkarmayı amaçlıyoruz.

Müşterilerimize, en iyi teknolojiyi, 
en iyi servisi ve en iyi ürünü sunmak 
için dünya standartlarında bir 
üretim tesisi oluşturduk

Bestherm İklimlendirme olarak sektörün glo-
bal ve öncü markası Ferroli ile yaptığımız işbir-
liği, Türkiye’nin bu pazarda söz sahibi olması 
açısından çok önem verdiğimiz bir anlaşma. 
Ferroli ürünlerinin pazar payını artırmak ve 
etkili müşteri ve paydaş ilişkileri geliştirerek 
marka değerini yükseltmek ilk hedefimiz. 
Dediğim gibi, Türkiye’nin durağan bir döne-

minde 5 milyon euroluk bir yatırım ve Ferroli 
kombilerinin üretimi ile sürece başladık. 2020 
sonrasında Ferroli’nin diğer iklimlendirme 
ürünlerini de Bursa’daki fabrikamızda üret-
meyi hedefliyoruz. Ürünlerimize şofben, oda 
termostatı ve soğutma sistemlerini de ekleyerek 
portföyümüzü genişleteceğiz. Bu çerçevede 
orta vadede yapacağımız yatırım miktarı 10 
milyon euroya ulaşacak. Şu an Ferroli’nin farklı 
kapasitelerdeki yoğuşmalı kombilerini üretiyo-
ruz. 2023 yılına kadar 100 bin adedin üstünde 
üretim hedefimiz var. 2025 yılına kadar bu 
rakamı 200 bin adede ulaştıracağız. 
Müşterilerimize, en iyi teknolojiyi, en iyi servisi 
ve en iyi ürünü sunmak için dünya standartla-
rında bir üretim tesisi oluşturduk. Bu tesisimizi 
sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Bestherm 
İklimlendirme’nin tecrübesi, güçlü ekibi saye-
sinde, nihai tüketiciyle markanın ileri tekno-
loji farkı daha iyi anlatılacak. Ferroli ürünleri, 
Türkiye genelinde kalitemizi yansıtacak satış 
noktalarında tüketiciyle buluşturulacak. 
Satış sonrası hizmetlerinde Noya Enerji 
Sistemleri ile yaptığımız işbirliği ile maksi-
mum seviyede müşteri memnuniyeti sağlan-
ması bizim için çok önemli diğer bir nokta. 
Ferroli’nin Türkiye’de şu an 100 bayisi, 185 
yetkili servisi var. Biz var olan bu sistemi üst-
leniyoruz ve bayi sayısını da 200’e çıkarmayı 
amaçlıyoruz. Ferroli markasının Türkiye’de üre-
tim, satış ve pazarlama faaliyetlerini bütüncül 

bir yapıyla hayata geçirerek, 5 yıl içerisinde 
pazar payını ikiye katlayıp yüzde 10’a çıkarmayı 
hedefliyoruz.

Yoğun rekabetin olduğu pazarda, 
en üst seviyede tasarruf sağlayan 
teknolojik ürünlerimiz ile ön plana 
çıkacağız

Türkiye’de 81 ilin tamamına Aralık 2018 iti-
barıyla doğalgaz ulaşmış durumda. Ülkemizde 
doğalgaz kullanan nüfus, 50 milyona dayandı. 
Türkiye’nin dört bir yanında hızla yükselen 
inşaatlar, doğalgazın hemen her ilde kullanılır 
hale gelmesi gibi etkenler nedeniyle ısıtma 
ve kombi sektörü de hızlı bir yükselişe geçti. 
Doğalgazın diğer yakıtlara göre ucuz olma-
sının da etkisiyle, kombi pazarı 20 yılı aşkın 
süredir gelişerek devam ediyor. Türkiye’de yılda 
ortalama 800 bin adet kombi satılıyor. Bu yıl 
gayrimenkul sektöründe yaşanan daralma ile 
birlikte kombi pazarı da bir miktar daraldı. 
Ancak yoğun rekabetin olduğu pazarda biz, 
en üst seviyede tasarruf sağlayan teknolojik 
ürünlerimiz ile ön plana çıkacağız. 

Nihai tüketicilerimize çözüm süre-
cini 24 saatten 12 saatte indirecek bir 
sistem kuruyoruz

Ferroli işbirliği ile endüstriyel ürünler konu-
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sunda çalışmalarımız var. 2020 yılının ilk 
çeyreğinde piyasaya yeni ürünler sunacağız. 
Öte yandan önümüzdeki süreçte gün geçtikçe 
artan online alışverişte de yerimizi alacağız. 
Dijital pazarlamaya ağırlık vereceğiz. Ferroli 
için Türkiye’de oldukça gelişmiş bir mobil 
uygulama hayata geçireceğiz. Tüketiciler mobil 
uygulamalarla servis talebini oluşturabilecek. 
Ferroli’nin müşteri ilkeleri doğrultusunda 
nihai tüketicilerimize çözüm sürecini 24 saat-
ten 12 saatte indirecek bir sistem kuruyoruz. 
Bu sadece Türkiye koşullarında değil, Avrupa 
koşullarında da önemli bir adım. Isınma ve 
sıcak su sağlayan ürünlerimiz olması sebe-
biyle cihazlarda çözümleri 12 saate indirmek, 
sektörde büyük bir devrim niteliğindedir. Bu, 
tüketicilerimize konfor ve hızlı çözüm sağla-
yacak. Mevcut tüm platformlarda dijitalleşme 

ve yüzde 100 müşteri memnuniyeti sistemi 
kuruyoruz. Verimliliğin en üst seviyede olma-
sına önem veriyoruz. Bu yüzden hybrid ürün-
lerin üretimini hedefliyoruz. Türkiye’de ilk defa 
gazlı bir cihazla, havadan suya ısı pompasının 
birlikte çalıştığı hybrid cihazlara üretim yatı-
rımı yapılacak. Bu sayede, A++ verimlilikte 
yani, normal bir yoğuşmalı kombiye göre %20 
daha verimli cihazlar üreteceğiz. Toplamda bu 
sistemle %138 verim sağlanabiliyor. Avrupa 
ülkelerinde yeni yeni gelişmeye başlayan hybrid 
cihazları ilk kez ülkemizde biz üreteceğiz. Her 
sektörün dijitalleştiği dünyada iklimlendirme 
sektörünün de dijitalleşmesi gerekiyor. Biz 
Bestherm İklimlendirme olarak sektörün ürün 
gamındaki çeşitlilik ve teknolojik gelişiminin 
yanında pazarlama ve tüketici iletişiminde de 
ilk’leri gerçekleştirme peşindeyiz.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...
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 Pompa, Vana, Kompresör ve Fan Tasarımı ve Seçimi
 Sistem Verimi ve Enerji Tasarrufu
 Boru Sistemleri ve Şebekeler
 Pompa ve Vanalarda Kavitasyon
 Kompresörlerde ve Fanlarda Kararsızlık
 Ölçme ve Kontrol
 Yapay Zeka
 Endüstri 4.0
 Katmanlı İmalat
 Sanal Gerçeklik ve Tasarım  

 Akıllı Binalar - Şehirler
 Nano Teknoloji, Malzeme ile İlgili Sorunlar
 Tasarım ve Geliştirme HAD
 Pompa, Vana, Kompresör ve Fan Karakteristikleri
 Vanalar, Borular ve Ek Teçhizat
 Mini ve Mikro Santraller
 Sızdırmazlık Problemleri
 İşletme ve Bakım
 İç ve Dış Pazarlama
 AB Kuralları ve Standartlar

111 POMPA VANA POMPA VANA POMPA VANA 
KOMPRESÖR KOMPRESÖR KOMPRESÖR 
KONGR E S İKONGR E S İKONGR E S İ

ANA KONULAR

DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR

DESTEKLEYİCİ KURULUŞLAR

KONGREYE BİLDİRİ İLE KATILIM
BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ
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proje

Giyimkent LCW Şantiyesinde kul-
lanılan Acrefine Fixing & Seismic 
marka sismik halatlar ve ağır yük 

boru kelepçeleri, yükleniciye ve yatırımcıya 
büyük tasarruf sağladı. Proje kapsamında kul-
lanılan Acrefine ürünlerinin tedariki Kesit 
Bağlantı ve Yapı Malzemeleri firması tara-
fından gerçekleştirildi. 

Kesit Bağlantı ve Yapı Malzemeleri 
Genel Müdürü Ümit Keskin: 
“Ürün kalitesi, standartlara 
uygunluk ve uygulama kolaylığı, 
Acrefine ürünlerinin tercih 
sebepleriydi”
“Kesit Bağlantı olarak, boru kelepçesi ve 

askı sistemleri konusunda edindiğimiz tec-
rübelerimizi, sismik koruma ürün grubuyla 
birleştirmek üzere yola çıktık. Bu noktada 
referanslarımız arasına Nivak Group’un LC 
Waikiki Şantiyesini de ekledik. Bu hem bizi 
hem de yatırımcıyı son derece memnun eden 
bir proje oldu. Çünkü her şeyden önce burada 
doğru uygulama yapıldı. Nivak Group’un 
önem verdiği hususlardan biri uygulamanın 
yönetmeliklere uygun olarak yapılmasıydı. 
Herhangi bir uygulamanın yönetmeliklere 
uygun olarak yapılması hem işveren hem de 
uygulayıcıdan beklediğimiz hassasiyetlerdir. 
Ancak ne yazık ki piyasada sismik koruma 
konusuna pek önem verilmiyor. Hatta piya-
sada standardı olmayan, belgesi olmayan ama 

belgesi varmış gibi sunulan birçok ürün gru-
buyla rekabet etmek durumunda kalıyoruz. 
Neden? Çünkü her gün deprem olmuyor. Ama 
bir gün mutlaka depremle karşılaşacağız ve 
temennim, çok büyük bir zarar yaşamadan 
bunun üstesinden gelebilmek. Deprem ger-
çeğini görmezden gelmemek gerekiyor ve bu 
önlemleri almak durumundayız. Bu önlemleri 
alırken de Acrefine ürün gruplarıyla yola çık-
mamızın ve Acrefine’ın bu projede tercih edil-
mesinin sebebi, markanın Türkiye ve dünya 
piyasasında önemli referanslara sahip olması. 
Acrefine tarafından verilen mühendislik hiz-
metleri, uygulama destekleri, süpervizörlük 
hizmetleri sahada birçok noktada hem işveren 
tarafının hem de sahada uygulamayı yapan 

Giyimkent LCW Şantiyesinde 
Acrefine Çözümleri
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formenlerin beklentilerini karşıladı. Çalışma-
lar titizlikle takip edilerek hem sismik halat 
hem de askı elemanları tarafında muntazam 
bir sismik uygulama yapıldı. Giyimkent LCW 
Şantiyesi’nde yangın tesisatında Acrefine sis-
mik halatlar ve halatların bağlantı noktasını 
sağlayan ağır yük boru kelepçeleri kullanıldı. 
Tesisatta hem boylamasına hem de enleme-
sine sismik askılama yapıldı. Boylamasına sis-
mik askılama, Yangın Yönetmeliği’ne göre 24 
metrede bir, enlemesine sismik askılama ise 12 
metrede bir yapılır. Bu projede de sismik askı-
lama uygulaması, Yangın Yönetmeliğine göre 
yapıldı. Proje NFPA kriterlerine bağlı kalarak 
ilerledi ve yatırımcı da bu konuda çok hassas 
davrandı. Bu sebeple proje, tam bir kazan-
kazan modeli oldu. Çünkü gerek Acrefine 
gerekse projenin uygulayıcısı ve yatırımcısının 
ortak özellikleri; eksiksiz, standartlara uygun 
ve kaliteli ürünün kullanılmasının gereklili-
ğine inanmalarıydı. Projenin üç tarafının bu 
kadar hassas olması, en büyük artı oldu. Proje-
den kalite beklendi, biz de ürün gruplarımızla 
kaliteyi projeye sunmuş olduk. Yatırımcı ise 
yaptığı işin arkasında duran ve güvenilir bir 
marka ile çalışmaktan dolayı memnun kaldı.” 

Projenin uygulayıcısı EME 
Mühendislik Mekanik İşler 
Formeni Raşit Torun: 
“Uygulama, Binaların Yangın 
Korunması Hakkında Yönetmelik’e 
göre gerçekleştirildi”
“Acrefine sismik halatlar ve halatların bağlantı 
noktasını sağlayan fixing ürünlerinin uygula-
masını EME İnşaat tarafından bize verilen 
projeye göre gerçekleştirdik. Öncelikle ana 
hattaki gergilerin, daha sonra yatay gergiler 
daha ince olduğu için yatay gergilerin uygu-
lamasını yaptık. Tüm bunları Binaların Yan-
gından Korunması Hakkında Yönetmelik’e 
göre gerçekleştirdik.” TM
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T ürkiye’nin ilk sanayi şirketlerinden DemirDöküm Ar-Ge alanında yürüttüğü 
çalışmalar neticesinde geçen yıl geleneksel ürün gamını yeni ürünler 
ekleyerek güçlendirdi. Son zamanlarda dijital dönüşüm, müşteri deneyimi 

ve müşteri memnuniyeti çalışmalarına da ağırlık veren DemirDöküm, deneyime 
dayalı dönüşüm çalışmaları ile müşterilerinin ve iş ortaklarının memnuniyetini 
en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem 
Ertuna, “Tüketicilerimizin ve iş ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştıracak proje 
ve uygulamalarla sektördeki öncülüğümüzü farklı alanlara taşımayı hedefliyoruz” 
diyor…

Erdem Ertuna
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi

“Tüketicilerimiz ile kurduğumuz 
bağ sayesinde uzun yıllardır tercih 
listesinde ilk sıradayız”
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Yeni ürünlerimiz ve girdiğimiz yeni 
alanlardaki çözümlerimiz yüksek 
müşteri memnuniyeti sağladı

Türkiye’nin ilk sanayi şirketlerinden Demir-
Döküm olarak; kurulduğumuz 1954 yılından 
günümüze kadar Türk sanayisinin gelişimine 
katkıda bulunduk ve birçok yeni yatırımı 
hayata geçirdik. Tüketicilerimize üstün tek-
nolojili ürünler sunarak, sektördeki kaliteyi her 
geçen gün yükselttik. Isı konforu ile özdeşleşen 
DemirDöküm, ısıtma sektöründe birçok cihaz, 
sistem ve hizmetle sektöre ilkleri kazandırdı.
İleri teknolojiyi kullanarak katma değer odaklı, 
çevre dostu yalın üretim teknikleri ile üretim 
gerçekleştiren şirketimiz, Türkiye’nin 140’ıncı 
Ar-Ge merkezine sahip. Kaliteli ve yüksek 
tasarruflu ürünlerimiz tüketicilerin takdirini 
kazanırken, aynı zamanda birçok kez dünyanın 
en prestijli endüstriyel tasarım ödüllerinden 
Good Design ve Green Good Design’e layık 
görüldü.
Üretimimizi Bozüyük'teki 267 bin m2 açık, 
65 bin m2 kapalı alana yayılan fabrikamızda 
gerçekleştiriyoruz. Fabrikamızda, termosifon, 
kombi, şofben, tül panel, solar kolektör üretim 
hatlarımız mevcut. Kombi, radyatör, klima, 
termosifon, şofben, merkezi sistem kazanları, 
ısı pompası, güneş enerji sistemleri ve VRF 
sistemi kategorilerinde geniş bir ürün gamına 
sahibiz. Değişen tüketici ihtiyaçlarını karşı-
lamak adına geliştirdiğimiz yeni ürünlerimiz 

ile tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya 
ve onlara üst düzey konfor sağlamaya özen 
gösteriyoruz. 
Ar-Ge alanında yürüttüğümüz çalışmalar 
neticesinde geçen yıl geleneksel ürün gamı-
mızı yeni ürünler ekleyerek güçlendirdik. 
ErP Yönetmeliği ile birlikte Türkiye’nin yeni 
yoğuşmalı kombisi Atromix’i, kaskad pazarı 
için MaxiCondense’in yeni ürünlerini ve ısı 
pompası alanında da MaxiAir ürün grubu-
muzu tüketicilerimizin beğenisine sunduk. 

Yeni ürünlerimiz ve girdiğimiz yeni alanlardaki 
çözümlerimiz yüksek müşteri memnuniyeti 
sağladı. 
Isıtma alanındaki ürün gamımızı bu yıl elekt-
rikli ısıtma cihazı ile genişleterek Volto’yu satışa 
sunduk. Doğalgazın olmadığı il ve ilçelerdeki 
tüketicilerimiz için geliştirdiğimiz ve tamamen 
elektrikle çalışan Volto, düşük enerji tüketi-
miyle kullanıcısına yüksek verimlilik vadediyor 
Önümüzdeki dönemde ürün gamımıza yeni 
ürünlerimizi eklemeye devam edeceğiz.
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Türkiye’nin birçok bölgesindeki 
marka projelerinde ilk tercihiz 

Türkiye’nin birçok bölgesindeki marka pro-
jelerinde ilk tercih olmaya devam ediyoruz. 
Öte yandan 3 yıldır ürün gamımıza kattığımız 
merkezi sistem klima (VRF) ürün gamımızla 
birçok AVM, hastane ve fabrika projelerinde 
yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Enerji 
tasarrufu sağlayan yüksek verimli sistemle-
rimiz ile bu yıl birçok toplu konut projesine 

iklimlendirme çözümleri sunduk. Marmara 
Bölgesi’ndeki üç yeni konut projesinin ilk ter-
cihi olduk. Semt Kocaeli, 11’inci Mahalle ve 
Bahçe Evler’de toplam bin 200’e yakın daire 
uzun yıllar DemirDöküm ürünleriyle ısınacak.
Toplu konut projelerine ek olarak İstanbul’da 
dört itfaiye binasının iklimlendirme projesini 
tamamladık. Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve 
Arnavutköy ilçelerindeki binaların iklimlen-
dirme ihtiyacı için yüksek verimli DemirDö-
küm DVS5 VRF sistemleri kullanıldı. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü, bin 250 
metrekare kapalı alana sahip “İtfaiye Simülas-
yon Merkezi” projesi kapsamında toplamda 
175,0 kW gücünde 3 grup VRF sistemi kul-
lanıldı. DemirDöküm’ün sektöre öncülük eden 
DVS5 VRF ürün grubunun katkılarıyla itfaiye 
binalarında ısıtmada yüzde 17, soğutmada ise 
yüzde 37’lik enerji tasarrufu sağlandı. Büyük 
bir emek harcanan bu önemli projede Demir-
Döküm olarak yer almaktan, kurumun enerji 
tasarrufunu artırarak gezegenimizin de sür-
dürülebilirliğine katkı sağlamaktan büyük bir 
mutluluk duyduk. Çevreci, minimum enerji 
tüketen yeni nesil ürünlerimiz ile önümüz-
deki dönemde de yeni projelere iklimlendirme 
çözümleri sunmaya devam edeceğiz.

Satış sonrası hizmetlerde “Her 
şikâyet bir armağandır” prensibi ile 
hareket ediyoruz

DemirDöküm olarak 65 yıldır Türkiye’nin her 
noktasına uzanan geniş satış ve satış sonrası 
hizmet ağımız ile kullanıcılarımıza hızlı ve 
güvenilir hizmet sunmaya devam ediyoruz. 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı direktifleri 
doğrultusunda 2 yıl cihaz garantisine sahip 
olan ürünlerimizin bu süreleri 0850 222 1 
833 aranıp uzatılabiliyor. Müşterilerimiz yine 
aynı numaradan yetkili servis ve ilk çalıştırma 
taleplerinde bulunup, karşılaşılan teknik prob-
lemlere ilişkin yardım alabiliyor; yetkili satıcı 
iletişim bilgisi ve ürünlerin kullanım, akse-
suar, montaj ve teknik detaylarını öğrenebiliyor. 
Tüketicilerimiz ayrıca www.demirdokum.com.
tr üzerinden de ürünlerimiz hakkında bilgi-
lere, hizmetlere, yetkili satıcı ve servislerimize 
saniyeler içerisinde konum bazlı ulaşabiliyor. 
Satış sonrası hizmetlerde “Her şikâyet bir 
armağandır” prensibi ile hareket ediyoruz. 
11 yıl önce “Tüketici Deneyimi Geliştirme 
Bölümü”nü kurduk. 0850 222 1 833 numa-
ralı Müşteri İletişim Merkezimize veya diğer 
kanallarımıza ulaşan her müşterimizin soru-
nunu yüzde 100 müşteri memnuniyeti prensibi 
ile 24 saat içerisinde çözüme kavuşturmayı 
hedefliyoruz. 
Çözüm sonrasında ihtiyaç veya şikâyetin ana 
nedenleri ile ilgili analizler yapıyoruz. Bu ana-
lizlerle de iş süreçlerimizi geliştiriyoruz. Bir-
birine sıkı sıkıya bağlı bu süreçler sayesinde 
her geçen yıl müşteri deneyimimizi daha da 
mükemmelleştiriyoruz. Öte yandan Türkiye 
genelindeki yetkili satıcı, satış noktası ve yetkili 

Türkiye İklimlendirme Sektörünün 
küresel gücü için
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Teknik Yayınlar
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ve çok daha fazlası için...
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söyleşi

servislerimiz için yıl boyunca belirli periyot-
larda düzenli organizasyonlar yapıyor; yeni 
ürünler, montaj, bakım gibi konularda eğitim-
ler düzenliyoruz. Hizmet kalitemizi kusursuz-
laştırmak için online platformlarda da önemli 
yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yürüttüğümüz 
çalışmalar neticesinde şirketimiz geçen yıl 
Türkiye’nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk 
ve tek yarışması A.C.E Award’da sektörünün 
lideri oldu. 19 sektörde müşteri deneyimini en 
iyi yöneten ulusal ve uluslararası lider marka-
ları belirleyen yarışmada Türkiye’nin ısıtma 
sektöründe en iyi müşteri deneyimi yaşatan 
firması seçildik. Satış öncesi, sırası ve son-
rasındaki kusursuz müşteri deneyimi sunma 
iddiamızı bu yıl hayata geçirdiğimiz diğer 
projelerle de sürdürüyoruz.

Deneyime dayalı dönüşüm 
çalışmaları ile amacımız 
müşterilerimizin ve iş 
ortaklarımızın memnuniyetini en 
üst seviyeye çıkarmak

Müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımız için bir-
çok dönüşüm projesini eş zamanlı yürütüyo-
ruz. DemirDöküm Akademi, bu kapsamda 
sektörün ilkleri arasında yer alıyor. Deneyime 
dayalı dönüşüm çalışmaları ile amacımız hem 
müşterilerimizin hem de iş ortaklarımızın 
memnuniyetini ve aldıkları hizmet kalitesini 
en üst seviyeye çıkarmak, DemirDöküm ile 
çıktıkları bu yolculukta kazanımlarını daha da 
artırmak. Müşteri beklentileri ve iş ortakları-

mızın ihtiyaçlarının yanı sıra yaptığımız pazar 
araştırmaları doğrultusunda DemirDöküm 
Akademi’yi kurduk. Sabancı Üniversitesi EDU 
işbirliği ile hayata geçirdiğimiz ‘Müşteri Dene-
yimi Odaklı Satış Akademisi’ ile Türkiye’yi 
dolaşmaya başladık. Eğitim stratejimizden yola 
çıkarak DemirDöküm Akademi çatısı altında 
sektörün ilk satış kitapçığı olan “DemirDöküm 
Etkili Satış Rehberi”ni hazırladık. Önümüz-
deki yıllarda devam etmeyi planladığımız eği-
timlerimize ilk yıl 355 iş ortağımız katılırken, 
bu yıl katılımcı sayımız 500’ü aştı.
Tüketicilerimizin ve iş ortaklarımızın hayat-
larını kolaylaştıracak proje ve uygulamalarla 
sektördeki öncülüğümüzü farklı alanlara taşı-
mayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bu yıl hayata 
geçirdiğimiz projelerden biri de “Müşteri 
Memnuniyeti Mükemmellik Ödülü” oldu. 
Ödül kapsamında; “Etkili ve Müşteri Mem-
nuniyeti Odaklı Satış Eğitim” programına 
katılan satış noktalarımızı periyodik olarak 
birçok farklı kriterde değerlendirerek her biri-
nin performansını ölçümlemeyi planlıyoruz. 
Türkiye’nin dört bir yanında kusursuz müşteri 
deneyimi sunmak, iş ortaklarını nihai tüke-
tici gözünde daha görünür bir hale getirmek 
ve kaliteli hizmetleri ön plana çıkarmak isti-
yoruz. Projemiz kapsamında dört bin nihai 
tüketicinin görüşünü alıyoruz. Kombi satın 
alma sürecinden mağaza içerisindeki karşılan-
maya ve kombi montajının yapılmasına kadar 
tüm süreçleri değerlendirdiğimiz araştırma 
sonucunda yüksek puan alan satış noktalarına 
“Müşteri Memnuniyeti Mükemmellik Ödülü” 
veriyoruz. Müşteri memnuniyeti ve mağaza içi 
hizmet kalitesi ile başarı elde eden iş ortakları-
mız, program dâhilinde elde ettiği başarılarla 
avantajlı paketlere sahip oluyor.
Aynı zamanda yine DemirDöküm Akademi 
çatısı altında müşteri beklentilerine doğru 
ve hızlı yanıt vermek, saha organizasyonu-
muzu geliştirmek, tüketicilerimize sağladığı-
mız avantajları artırmak için iş ortaklarımıza 
yönelik VUCA Satış Kanalı Yönetimi eğitimi 
düzenledik. İki gün süren eğitime 41 yetkili 
satıcımız katıldı. DemirDöküm Akademi’deki 
eğitim başlıklarından bir diğeri de “Finans ve 
İş Simülasyonu” oldu. Yetkili satıcılarımızın 
finansal okuryazarlıklarını geliştirmesi ve şirket 
sonuçlarına yansıyacak kararların mali tablolar 
içindeki yerinin bütünsel olarak gözlemleyebil-
mesini amaçladığımız üç gün süren eğitime 35 
yetkili satıcımız katıldı. Ayrıca, bir tüketicinin 
günde ortalama 150 defa çevrimiçi olduğu 

ve internet üzerinden gerçekleşen alışverişle-
rin arttığı günümüzde düzenli olarak yetkili 
satıcılarımız için Google AdWords eğitimleri 
düzenliyoruz.
Bizi asırlık hedefimize ulaştıracak dijital dönü-
şüm stratejimiz ışığında hayata geçirdiğimiz 
programlardan biri olan Müşterinin Yıldızları 
Programı ise mağaza içi ve satış sonrasında 
üstün müşteri memnuniyeti ve deneyimi sunan 
iş ortaklarımızı dahil ettiğimiz bir program. 
Bu program aracılığıyla müşteri deneyiminde 
üstün başarı gösteren iş ortaklarımızı daha fazla 
teşvik ediyor, onlara özel deneyimler yaşatıyor 
ve onları müşterilerin nezdinde daha görünür 
hale getiriyoruz. 
Bunlara ek olarak, DemirDöküm Akademi 
ile birlikte sektörümüzün ilk müşteri mem-
nuniyeti odaklı bütünleşmiş platformunu kur-
duk. Platform; temelde ölçümleme, eğitim ve 
ödüllendirme sistemlerinin entegrasyonuna 
dayanıyor. Bu doğrultuda DemirDöküm Müş-
teri Deneyimi Platformu’na her sene 1 milyon 
TL tutarında yatırım yaparak iş ortaklarımızın 
gelişim alanlarına yönelik eğitimler ve içerikler 
oluşturmaya devam edeceğiz. 
Sadece eğitimlerle sınırlı kalmıyor, yetkili satı-
cılarımız ile aramızdaki sinerjiyi artırmak için 
geleneksel olarak ödüllü ticari seyahat prog-
ramları düzenliyoruz. Bu kapsamda bu yıl 7 
farklı grup ile 3 farklı destinasyona seyahatler 
gerçekleştirdik. Ödül kapsamında 2019 yılında 
üstün performans sergileyen yetkili satıcıla-
rımıza yönelik Prag, Odessa ve Moskova’ya 
seyahatler düzenlendi. 3 farklı ülkede ger-
çekleştirilen organizasyonlara toplamda 400’e 
yakın yetkili satıcı katıldı.

Türkiye HVAC sektörü, uluslararası 
birçok firma için üretim üssü ve  
Ar-Ge merkezi konumunda yer alıyor

Türkiye iklimlendirme sektörü, gerçekleştirilen 
yatırımlar ve nitelikli insan kaynağı ile son yıl-
ların en hızlı gelişen, Türkiye’nin gayri safi milli 
hasılasına katkısını artıran sektörlerin arasında 
yer alıyor. Türkiye HVAC sektörü, uluslararası 
birçok firma için üretim üssü ve Ar-Ge merkezi 
konumunda yer alıyor. DemirDöküm dahil, 
sektörümüzün Ar-Ge merkezi sayısı 25’i aştı. 
Üstün özelliklere sahip ürünlerimizin yanı sıra 
tüketicilerimiz ile kurduğumuz bağ sayesinde 
uzun yıllardır tüketicilerin tercih listesinde ilk 
sıradayız. Kombi almak için sahaya çıkan her 
müşterinin listesinde DemirDöküm var. TM

Profesyonellere ulaşmak istiyorsanız 
reklam bütçenizi kısmayın, SEYAD üyesi 
prestijli sektörel yayınlara reklam verin. 
Çünkü profesyoneller sektörlerinde olup 
biteni izleyebilmek için saygın sektörel 
yayınları takip ederler. Hem basılı 
yayınlardan, hem dijital ortamda...

reklam bütçenizi 
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sektörel yayınlar ulaştırır
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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