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Ya hayatınızdaki tüm cihazlar internete 
bağlanabilseydi? Sadece bilgisayarlar ve 
akıllı telefonlar değil, her şey: Saatler, 

hoparlörler, ışıklar, kapı zilleri, kameralar, pen-
cereler, panjurlar, sıcak su ısıtıcıları, ev aletleri, 
mutfak eşyaları, devamını siz getirin. Bu cihazlar 
birbiri ile ve sizinle iletişim kurabilir, size bilgi 
gönderebilir ve komutlarınızı alabilse? Bu bilim 
kurgu değil; Nesnelerin İnterneti (IoT) ile ev 
otomasyonunun ve akıllı evlerin bileşeni olan 
bir dünya bu.
Akıllı bir ev, aydınlatma ve ısıtma gibi fonksi-
yonları yerine getiren cihaz ve sistemlerin uzak-
tan izlenmesini ve yönetilmesini sağlamak için 
internete bağlı cihazlar kullanan bir tesistir. Bu 
anlamda akıllı bir ev, ev sahiplerine; evlerinin ve 
ev aletlerinin birçoğunun asgari fiziksel çabayla 
tam kontrolünü sunar.
Akıllı ev sistemleri, özellikle son on yılda yaşam 
konforunu ve kalitesini artırırken büyük bir 
popülerlik de elde etti. Akıllı ev sistemlerinin 
çoğu akıllı telefonlar ve mikrodenetleyiciler tara-
fından kontrol edilir. Kablosuz iletişim teknik-
lerini kullanarak eve dair fonksiyonları kontrol 
etmek ve izlemek için bir akıllı telefon uygula-
ması kullanılır. Ev otomasyon ağları, cihazları 
iki yolla bağlar. En yaygın bağlantı protokolleri 
Bluetooth ve Z-dalgasıdır. Tüm ev gereçleri-
nin ağ’a bağlanabilmeleri için Alexa ve Google 
Home gibi uygulamalara uyumlu olması gerekir.
Halihazırda yaşamımızın pek çok alanını kapla-
yan bu “akıllı” teknolojiler, önümüzdeki süreçte 
de hayatımızdaki varlığını güçlendireceğe ben-
ziyor. Bu sistem ve teknolojilerle evin içindeki 
tüm koşulları uzaktan erişerek ayarlayabilmek 
mümkün. Ev içindeki insan sayısına ya da 
insanların oturdukları yere göre üfleme hare-
ketlerini ayarlayan klimalar, siz eve varmadan 
çamaşırlarınızı, bulaşıklarınızı yıkayıp bitirmeyi 
hedefleyen beyaz eşyalar, siz evde yokken açık 
bıraktığınız ve işini bitirdikten sonra kendi şarj 
istasyonuna park edip bataryasını ile kendisi 

dolduran süpürgeniz, sizi tanıyan ve eve yak-
laştığınızda kapınızın kilidini açan akıllı kilit 
sistemleri gibi teknolojiler artık sıradanlaşmaya 
başladı bile… Bunlara ek olarak zamanımızda 
artık cihazlar, genel kullanım alışkanlıklarınızı 
“öğrenebiliyor”, bu sayede de kendisini sizin 
standart alışkanlıklarınız doğrultusunda oto-
matikman programlayabiliyor. 
Akıllı sistemler, akıllı ev teknolojileri ve konfor 
kabuğunun dışına taşıyor ve enerji verimliliği, 
su verimliliği, üretimde verimlilik ve zaman 
tasarrufu gibi çok sayıda faydayı da üretiyorlar. 
Tarım alanlarında akıllı sulama sistemleri ile 
hem enerjiden hem de su tüketiminden ciddi 
oranda tasarruf etmek mümkün (Bu konunun 
ayrıntıları bu sayımızda yer alıyor). Birbirleri ile 
iletişim haline olan çok sayıda cihaz sayesinde 
cihazların arızalanma oranları da her geçen gün 
azalıyor. Artık tüm sistemi tamamen kontrol 
altında tutan otomasyon cihazları ile hiçbir 
makine arızalanmadan, arızalanma ihtimalinden 
haberdar olabiliyor ve tedbirinizi alabiliyorsu-
nuz. Yangın önleme sistemlerinizi, siz yokken 
evinizde ya da iş yerinizde herhangi bir duman 
ya da yangın durumu olursa, size SMS ya da 
e-posta gönderebilecek şekilde ayarlayabiliyor-
sunuz. Tüm bunların komut aldığı tablet ve 
telefonlarımız ise olmazsa olmazlarımız arasında 
çoktan yerini aldı bile.
Her şey kulağa hoş geliyor, ancak her zaman 
internete bağlı cihazların dünyanın her yerindeki 
kötü niyetli korsanların saldırısına açık olduğu 
unutulmamalı. Zaten 2019-2025 yılları arasın-
daki dönemde akıllı ev uygulamaları ve gereçleri 
pazarının %32’lik büyüme beklentisinin çok 
daha yukarılara çıkmasını engelleyen en büyük 
tedirginlik konusu da bu.
Öte yandan akıllı teknolojilerin dünya kaynak-
larını daha doğru kullanımını sağlayan enerji 
ve su verimliliği sunan, havayı daha az kirleten, 
çevre dostu kısımlarının da kullanımının daha 
da yaygınlaşması gerekiyor. “Geleceğin tekno-
lojileri” kavramı heyecan yaratsa da öncelikle 
yaşanabilir bir “geleceğe” ihtiyacımız olduğu 
unutulmamalı. O halde alkışlar;  “yaşanabilir ve 
sürdürülebilir bir dünyayı mümkün kılan” akıllı 
teknolojilere… 
Mutlu seneler… TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

“Akıllı Cihaz” Devri… 

Tesisat ve Yapı Sektöründe 
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EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W
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ürünler

Aldağ 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 haizdir. 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 
yerleştirilmiş ve elektrik bağlantıları yapıl-
mış vaziyette teslim edilmektedir. Otomatik 
kontrol sistemi sayesinde yaz, kış gece ve kış 
gündüz modüler seçenekleri ile havuz maha-

Baymak’ın yoğuşmalı kombi ailesinin 
Avrupa için tasarlanan üyesi Star-
Tec Premix, ilk kez Türkiye’de satışa 

sunuldu. Türk ve Avrupalı mühendislerin 
ortak Ar-Ge faaliyetleri ile ürettiği kombi, 
yeni tasarımı ve yenilenen teknolojisiyle ev 
ve iş yerlerinde tasarruf, yüksek performans 
ve konforu bir arada sunuyor. Geniş dijital 
ekranı ve ısıtma ile kullanım suyunun ayrı 
ayrı ayarlanabileceğin çevirmeli kontrolleriyle 
tüketiciye kolay kullanım imkanı sunan Star-
Tec Premix, 28 kg ağırlığı 275 mm derinliği 
ve 700 mm yüksekliğiyle tüketicileri estetikle 
buluşturuyor. Birçok emsaline göre daha yük-
sek verimliliğe sahip ürün, hem ısıtma hem de 
kullanım suyunda A enerji seviyesiyle, tasarruf, 
kompakt ölçüleri ve kendini gösteren sessiz-
liğiyle de öne çıkıyor.  

Uzun ömürlü ve çevreci
Kombi içerisinde doğru hava ve gaz modü-
lasyonunu yerine getiren ve premix yanma 
teknolojisine sahip olan StarTec Premix, ideal 
gaz ve hava karışımını sağlayarak tasarruf ora-

lini istenilen sıcaklık derecesi ve nem mer-
tebesinde şartlandırmak, taze hava ve egzoz 
ihtiyacını karşılamak mümkün olmaktadır. 
Modbus protokolü ile bina otomasyon siste-
mine bağlanabilmektedir. Kapalı havuz yüzey-
leri göz önünde bulundurularak 6 ayrı tip ve 
kapasitede seri ve modüler olarak paket halde 

nını artırıyor. StarTec Premix’te kullanılan 
paslanmaz çelik eşanjör ve brülörler kombinin 
ömrünü uzatırken, sahip olduğu düşük emis-
yon değerleri sayesinde çevreye daha duyarlı 
yapısıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda Cold 
Burner Door (soğuk brülör kapak) teknoloji-
sine sahip olan StarTec Premix, ısı kayıplarına 
karşı da maksimum performans sergiliyor. 

2020’de Avrupa’da olacak
Alternatif olarak oda termostatlarıyla da kul-
lanılabilen StarTec Premix, çok sayıda geliş-
miş fonksiyona sahip Opentherm kontrol 
cihazları ile hassas kontrole de olanak sağlıyor. 
Geleceğin bağlı (connected) teknolojilerine 
uygun olarak tasarlanan ürün, BDR Thermea 
Grubunun gelecekteki tüm akıllı ve uzaktan 
kontrol edilebilen ürünlerinin de çalışabileceği 
bir platform olarak Avrupa’nın yüksek elekt-
ronik teknolojisiyle donatıldı. 2020 yılında 
Avrupa’ya açılmaya hazırlanan StarTec Pre-
mix öncelikli olarak İtalya, Fransa, İngiltere, 
İspanya ve Rusya’da, sonrasında da Almanya 
ve Hollanda’da satışa çıkacak.TM

Aldağ Aldapool Havuz Tipi Nem Alıcı Klima Santralleri

Baymak’ın Yoğuşmalı Kombi Ailesinin Avrupa için Tasarlanan Üyesi: 
Startec Premix

üretilmektedir. İlk defa ISK-SODEX Fua-
rında sergilenen Aldapool ALPS serisi nem 
alma cihazları bünyesine yerleştirilen çapraz 
akışlı %80 verimli ısı geri kazanım sistemi 
ile boyutları küçülerek kapladığı hacimden 
%16 , harcadığı enerjiden de %30 tasarruf 
sağlamaktadır.TM

TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 
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ürünler

Bosch Condens 7000i W yoğuşmalı 
kombi, yüksek teknolojisiyle sunduğu 
24 ve 30 kW kapasiteleri ve titanyum 

cam ön panele sahip tasarımı ile evlere estetik 
katıyor.

Dizayn ödüllü Condens 7000i W 
uygun boyutu ve sessiz çalışmasıyla 
hayatı kolaylaştırıyor
Condens 7000i W uygun boyutları saye-
sinde çok az yer kaplıyor. Ön kapağı tama-
men dayanıklı ve kırılmaz camdan yapılan 
Condens 7000i yoğuşmalı kombi modern 
tasarımı ile dikkat çekiyor. Siyah ve beyaz 
olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulu-
nan Condens 7000i W dünyanın prestijli tasarım ödülü Reddot’ın 
da sahibi. Bununla birlikte 36 desibel ses seviyesi ile sessiz çalışan 
Condens 7000iW evdeki konforunuzu da düşünüyor.

EasyControl akıllı oda kumandası ile uzaktan kontrol
Condens 7000i w yoğuşmalı kombiler, hem oda sıcaklığı hem de dış 
hava sıcaklığına göre ayarlanabilen EasyControl akıllı oda kumandası 
ile kullanılabiliyor. Bu kumandanın en dikkat çekici özelliği, mobil 
telefona ya da tablete yüklenen bir uygulama ile kombiyi, istenilen 
yerden istenilen anda açıp kapatabilmesi. Bu uygulama sayesinde ev 
ya da işyerlerindeki Condens 7000i w, kilometrelerce uzaktan bile 
istenilen ortam sıcaklığına ayarlanabiliyor. Böylece, ısıtma sezonu 
boyunca gerekli olan ısıtma ihtiyacı kadar ısı üretilirken, hem yakıt 
tasarrufu hem de ısınma konforu bir arada sağlanıyor.TM

Türkiye’nin yüzde 100 yerli ser-
mayeli en büyük yalıtım şirketi 
olan ODE Yalıtım, binaların 

ara bölme duvarları için A1 sınıfı yan-
maz ürün grubunda olan yeni ürünü 
Evomineral’i piyasaya sundu. Mineral 
yünler kapsamında EN 13162 stan-
dardı normlarına uygun olarak üretilen ürün, ısı ve ses yalıtımında 
üstün performans sergiliyor. Düşük ısı iletkenlik katsayısı ile yüksek 
enerji verimliliği sunan Evomineral, yüksek ses yutuculuk özelliği ile 
konforlu yaşam alanları oluşumuna katkı sağlıyor. Evomineral, esnek-
liği, yumuşaklığı ve kolay uygulanması sayesinde zamandan ve işçilik 
maliyetinden de tasarruf edilmesini sağlıyor. Evomineral, sahip olduğu 
EUCEB ve EPD belgesi ile insan sağlığına olumsuz etkileri olmadığı 
kanıtlanmış elyaflar ile üretiliyor. Evomineral’in üstün performans 
sunan yapısı, beklentileri tam anlamıyla karşılamayı hedefliyor.TM

Bosch Condens 7000i W Yoğuşmalı 
Kombi

ODE’den Yeni Ürün: 
Evomineral

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

TS EN 733 standardına uygun, yatay 
milli, tek kademeli, uçtan emişli 
ETNA EA serisi santrifüj pompaları 

ile yüksek performans ve dayanıklı tasarım bir 
arada sunuluyor. Eksenel yük pompa fanı üze-
rine açılan dengeleme delikleriyle düşürülüyor, 
pompa fanının dinamik olarak balansı alınıyor. 
Sızdırmazlık ise mekanik salmastra ile sağ-
lanıyor. Uzun ömür ve kolay bakım imkanı 
sunan ETNA EA serisi santrifüj pompalar 
HVAC sistemleri, yangın pompa sistem-
leri, sulama, su temini, arıtma gibi uygulama 
alanlarına hitap edecek şekilde dizayn edil-
miştir. Gelişmiş pompa özelliklerini, inovatif 
teknoloji ile harmanlayarak, kaliteli, güvenli, 
yüksek performanslı, enerji tasarruflu, çevreye 
duyarlı ve düşük işletme maliyetli ürünlerini 
sektöre ve son kullanıcılara sunmayı misyon 
edinen ETNA; Türkiye’de ve dünyanın pek çok 
ülkesinde prestijli projelerde tercih ediliyor ve 
güvenle kullanılıyoır.

Tasarım Özellikleri 
Pompa Gövdesi: GG25 - Pik Döküm 
Mil: AISI 316
Çark: GG25 (opsiyonel olarak bronz)
Adaptör: GG25 
Mekanik Salmastra: Karbon / NBR / Silisyum 
Karbür

Akışkan Özelliği 
•	 Temiz, katı aşındırıcı partikül içermeyen, 

kimyasal olarak nötr olan, tepkimeye 

Elginkan Topluluğu çatısı altında 30 yılı 
aşkın süredir iklimlendirme sektörü-
nün en güçlü markalarından biri olarak 

faaliyetlerini sürdüren E.C.A., oda termostatı 
aracılığıyla cep telefonundan kumanda edile-
bilen Proteus Premix kombi ile kullanıcısına 
5 yıl garanti sözü veriyor. Ergonomik tasa-
rımın yanı sıra düşük atık gaz emisyonu ve 
enerji verimli sirkülasyon pompası ile daha az 
enerji tüketiminin yolunu açan Proteus Premix, 
ErP yönetmenliğine uygun, A enerji verimlilik 
sınıfıyla sürdürülebilir dünyaya katkı sağlıyor. 
Sektörde E.C.A. markalı ısıtma ve soğutma 
ürünleriyle faaliyet gösteren Emas Makina, 25 
Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında ilk 

Uçtan Emişli Santrifüj Norm Tip Pompalarda Güvenilir Çözüm: ETNA EA Serisi

E.C.A.’dan 5 Yıl Garantili Proteus Premix Kombi
çalıştırması yapılan Proteus Premix kombilerde 
kullanıcısına 5 yıl garanti sözü veriyor. 

Daha az enerji tüketimi, minimal 
tasarım
ErP yönetmenliğine uygun, A enerji verim-
lilik sınıfıyla kullanıcısına yüksek tasarruf 
sağlamanın ötesinde küçük boyutlarıyla da az 
yer kaplayan Proteus Premix,  teknolojisiyle 
kullanıcısına sabit sıcaklıkta su alma imkanı 
sunuyor. Ayrıca Proteus Premix, daha az enerji 
tüketimiyle tasarruf sağlarken, periyodik bakım 
dönemlerini hatırlatan bakım hatırlatıcı modu 
ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. Donmalara 
karşı kombiyi, tesisat suyunun sirkülasyonunu 

sağlayarak da tesisatı koruyan otomatik By-Pass 
sistemiyle olası kötü senaryoların önüne geçen 
Proteus Premix, sessiz çalışma özelliği ile öne 
çıkıyor. Proteus Premix kombi, servis ve bakım 
kolaylığı sağlayan minimal tasarımıyla da beğeni 
kazanıyor.TM

girmeyen ve patlayıcı olmayan akışkanlar
•	 Sirkülasyon suyuna katılabilecek 

maksimum glikol oranı %30’dur.

Teknik Özellikler 
Maks. Debi: 500 m³/h 
Maks. Basma Yüksekliği: 130 mSS 
Motor Hızı: 1450-2900 d/dak.  

Bağlantı: DN 32 - 150 (PN16)
Güç: 0,25 - 160 Kw  
Azami Çalışma Basıncı: 16 bar 
Azami Ortam Sıcaklığı: 40°C  
Pompalanan Sıvı Sıcaklığı: 
-10°C ÷ +120°C 
Koruma sınıfı: IP44
İzolasyon Sınıfı: F sınıfı TM
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ürünler

KSB’den Calio SI HMI/Dual/EcoMatch-Bağımsız 
Çalışan Yüksek Verimli Islak Rotorlu Sirkülasyon 
Pompası

düzenlemelerinin gereksinimlerini 
fazlasıyla karşılayan maksimum enerji 
verimliliği ile geleceğe yönelik tasarımdır. 

•	 Klasik 3 hızlı sirkülatörlere göre %80 
enerji tasarrufu sağlar.

•	 Bakım gerektirmez.

Güvenilir
•	 Ferrit mıknatıslı rotor yapısından dolayı 

tesisat içinde oluşan ferromanyetik 
parçacıkların düşük oranda hava aralığında 
toplanması ve kilitli rotor durumunun 
oluşmasının engellenmesi,

•	 Tamamıyla kapalı rotor sayesinde yüksek 
korozyon koruması,

•	 Entegre elektroniğiyle tam motor 
koruması,

•	 Salmastrasız pompa: Mil sızdırmazlığı 
yoktur ve sürtünme momenti düşüktür,

•	 Elektrikli, sensörsüz, hız kontrollü motor,
•	 1400-4000 dev/dak. arasında değişken hız,
•	 Kendinden soğutmalı rotor grubu,
•	 Seramik rotor yataklama sistemi sayesinde 

uzun hizmet ömrü,
•	 Röle üzerinden pompayı besleyen 

sistemler ve uzun röle ömrü için ani akım 
limiti <4A,

•	 Manuel ve entegre koruma işlevleri 
sayesinde yüksek düzeyde güvenilirlik.

Esnek
•	 Geniş ürün çeşitliliği: Farklı basınçlarda 

çalışma, dişli bağlantılı pompa giriş ve 
çıkışı,

•	 4 sabit basınç eğrisi ve 4 oransal basınç 
eğrisi,

•	 Müşterinin talebi üzerine hızlı tedarik,
•	 Calio SI EcoMatch için EcoMatch işlevi: 

Enerji bakımından verimli çalıştırma için 
sisteme otomatik uyarlama.

Fazla Yer Kaplamaz
•	 Grup olarak tasarlanan elektronik aksam, 

pompa ve motor sayesinde minimum CO2 
salımı sağlar.

•	 Bu ürünün en ileri teknoloji ile tasarlanıp 
üretilmesinde TÜBİTAK, Ekonomi 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın tam destekleri alınmıştır. TM

Uygulamalar
•	 Isıtma ve iklimlendirme sistemleri, 

endüstriyel tesisler, tek hatlı ve çift hatlı 
ısıtma sistemleri, yerden ısıtma sistemleri, 
depolama tankı çevrimleri, güneş enerjisi 
sistemleri, ısı pompaları, kit sistemler, 
kombiler, kazanlar

Düşük Maliyet
•	 Türkiye’de üretilmiştir. Yerli malı ve TÜR 

(Teknolojik Ürün Dneyim) belgesine 
sahiptir. 

•	 Gümrük masrafları ve ithalat masrafları 
yoktur.

•	 Yüksek verimlilik teknolojisiyle 
hız kontrolünü birleştirerek enerji 
maliyetlerinden maksimum tasarruf sağlar.

•	 Yüksek verimlilik ve düşük titreşim için 
3 fazlı stator sargısı ve patentli yüksek 
verimli rotor yapısı kullanılmıştır. 

Çalıştırılması Kolaydır
•	 Standart bir özellik olarak kapalı döngülü 

kontrol çalışma modu için 0-10 V girdi,
•	 Bina Yönetim Sistemleri (BMS) ile kolay 

entegrasyon, 
•	 Tak ve çalıştır: Kurulumu ve çalıştırması 

kolay,
•	 İki basma düğmesine sahip kontrol paneli: 

Çalışma modunu seçmek için yukarı aşağı 
hareket ettirin,

•	 Tüm harici kontrol modları için bir 
konektör,

•	 Çeşitli pompa kontrolü seçenekleri 
(Kontrol Paneli, PWM, 0-10 V, 
EcoMatch),

•	 Otomatik rotor deblokaj sistemi,
•	 Yumuşak kalkış (soft starter) işleviyle 

birlikte tasarlanmıştır,
•	 PWM ile hata mesajları (Çift yönlü 

PWM sinyali),
•	 6 kutuplu rotor ve optimize edilmiş 

minimum vuruntu momenti nedeniyle 
düşük gürültü seviyesi.

Ekonomik
•	 Yüksek verimliliğe sahip ıslak rotor 

motoru: EEI ≤ 0,2
•	 ErP 2015 enerji verimliliği 

KSB ısıtma, havalandırma ve iklimlen-
dirme için kapsamlı bir ürün prog-
ramı sunuyor. KSB’nin ürün gru-

bunda pompalar, vanalar, hidroforlar, yangın 
setleri, otomasyon çözümleri ve benzeri bin-
lerce ürün bulunuyor. KSB’nin ürün gamına 
yeni eklediği son teknoloji sirkülatörü Calio 
SI, en iyi teknoloji, en iyi fiyat/performans 
oranı sunuyor. Calio SI, OEM Pazarı için 
tasarlanıp üretilen yüksek verimli sirkülatör-
lerdir. Sadece bu yerlileşmiş yüksek kaliteli 
KSB pompasından değil, özel fiyat avantajın-
dan da faydalanılarak tüm gümrük vergileri 
ve ithalat masraflarından tasarruf edilebilir. 

Üç pompa türü, bir avantaj, 
maksimum esneklik
Calio SI, üç farklı çalışma moduna sahiptir: 
Sabit basınç veya oransal basınç kontrolü ile 
otomatik mod, manüel kullanıcı arayüzü girişi 
ile açık çevrim kontrol ve PWM ile kapalı 
çevrim kontrol. Tam olarak kullanıcıların 
ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olan Calio SI, 
HVAC uygulamalarının tüm gereksinimlerini 
karşılar. KSB’nin yüksek verimli bağımsız 
sirkülatörleri, çalışma moduna bağlı olarak 
farklı kontrol seçenekleriyle birliktedir. Bun-
lar, kolayca erişilebilen bir kontrol paneli ya 
da bir PWM sinyaliyle kontrol edilebilir. Bu 
seçim, ürünün kolayca çalıştırılmasını ve çok 
çeşitli uygulamalara uygun olmasını sağlar. 
Tüm Calio SI pompa türleri, esnek ve güveni-
lir pompa çalışması için otomatik ve manuel 
işlevlidir. 

Otomatik İşlevler
•	 Çalışma moduna bağlı olarak sürekli çıkış 

gücü ayarlama
•	 Yumuşak kalkış
•	 Entegre elektroniğiyle tam motor 

koruması
•	 Otomatik rotor deblokaj sistemi

Manuel İşlevler
•	 Çalışma modunu ayarlama
•	 Fark basıncı ayar noktasını ayarlama
•	 Seviyeyi ayarlama (açık döngülü kontrol) 
•	 Havalandırma tapası
•	 Rotor deblokajı
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ürünler

Geliştirdiği yüksek teknolojili ve 
verimli kombilerle öne çıkan Alarko 
Carrier, pazara sunduğu akıllı ter-

mostat Alarko by Cosa ile tüketicilerin 
doğalgaz faturalarında %37’ye kadar tasarruf 
yapmasına imkân veriyor. Alarko by Cosa, 
akıllı özellikleriyle kombinin belirlenen oda 
sıcaklığına uyumlu çalışmasını sağlarken iç ve 
dış etkenlerden kaynaklı sıcaklık değişimleri-
nin önüne geçiyor. 

Akıllı Termostat Alarko by Cosa ile Doğalgaz Faturaları %37’ye Varan 
Oranlarda Düşüyor 

Alarko by Cosa ile kombiler cep 
telefonuyla yönetiliyor

Evdeki kablosuz internete ve Cosa mobil 
uygulamalarına bağlanan kombi, cep telefo-
nuyla yönetilebiliyor. Akıllı teknolojiye sahip 
cihaz ortamdaki sıcaklığı ve nemi ölçerek, 
mekanın istenen sıcaklık değerlerinde kal-
masını sağlıyor. Aile paylaşımının mümkün 

olduğu termostatlarda, “Ev, Uyku, Dışarı” gibi 
farklı modlar arasında kolayca geçiş yapılı-
yor. Haftalık programlama seçeneğiyle iste-
nen saat aralığında istenen sıcaklık değerleri 
programlanarak enerji tüketimi kontrol altına 
alınıyor, bu sayede tasarruf yapılıyor. Alarko 
by Cosa, aç/kapa oda termostat bağlantısı 
olan tüm kombiler ile uyumlu bir şekilde 
çalışıyor.  TM

Duyar Pompa, DSP serisi yatay milli 
ayrılabilir gövdeli (split) yangın 
pompalarının ürün gamını tamam-

ladıktan sonra “DNP serisi yatay milli uçtan 
emişli (norm) yangın pompalarının’’ da üre-
timini tamamladı. Duyar Pompa, Debi (Q): 
100 - 450 GPM, Basınç (Hm): 70-190 PSI 
aralığında ile NFPA 20’ye uygun yangın 
pompa grupları ve yangın hidroforları satı-
şına başladı. DNP serisi yatay milli uçtan 
emişli (norm) yangın pompaları; emme tarafı 

önde, basma tarafı üstte olan tek çarklı santri-
füj yangın pompalarıdır. Konstrüktif yapıları 
gereği sağladıkları montaj kolaylığı sebebiyle 
yangın sektöründe yaygın olarak kullanılan 
DNP serisi uçtan emişli santrifüj pompaları, 
elektrik motoru veya dizel motor ile kullanı-
labilir. Duyar Pompa, DNP serisi NFPA 20’ye 
uygun yangın pompa setini; yangın pompa-
ları, kontrol panoları, vana ve ekipmanları, 
emme ve basma kolektörleri, joker pompa ve 
genleşme tankı ile paket olarak sunuyor. TM

Duyar Pompa’dan DNP Serisi Yatay Milli Uçtan Emişli 
(Norm) Yangın Pompaları Koku yapmaz

Kolay montaj ve bakım
32 mm tahliye boru çapı
Sessiz

Ters dubleks gibi evlerde, iş 
yerlerinde sonradan ilave edilen 
mutfaklar için hijyenik çözüm:

235 x 335 mm

Maks. dikey veya yatay pompalama

MADE IN FRANCE
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ürünler

SANIHYDRO WC öğütücüleri bodrum katlar gibi doğal 
akışlı tahliyenin imkânsız olduğu durumlarda, ev veya iş 
yerlerinin herhangi bir yerine foseptik kuyu oluşturmadan, 

tuvalet veya banyo kurulumunu sağlar.
Dikey 7, yatay 110 metreye kadar atıkları pompalayabilen WC 
öğütücüler, ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. 
Pis su pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi alanlarda 
kullanılıyor, ancak öğütücü özelliğine sahip değildir. Yine kanali-
zasyona uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı olan yerlerde 
pis suların tahliyesini sağlar. 
Dikey 11, yatay 110 metreye kadar tahliye edebilen pompalar, pratik 
ve hijyenik bir çözüm sağlar.
60-90 ºC’ye kadar sıcak sulara dayanıklı olup, evsel veya yoğun 
kullanımı olan ticari alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
Düşük ses seviyesi ile çalışan SFA öğütücü ve pompaları, koku 
yapmıyor ve 32/50 mm çapında ince PVC/PPRC borular aracı-
lığıyla tahliye edilir. 
Konut, iş yeri, alışveriş merkezi, kafe, restoran, otel, hastane ve 
benzeri yerlerde bina yapısını bozmadan kolayca uygulanır.

SANITOP WC Öğütücü - Teknik özellikleri:

•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Klozet + lavabo
•	 Maksimum dikey pompalama: 5 metreye kadar, 
•	 Maksimum yatay pompalama: 100 metreye kadar,
•	 Devreye girme seviyesi: 95 mm +/- 15,
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm (dış 

çap),
•	 Ortalama akışkan sıcaklığı: 

35 °C,
•	 Koruma Sınıfı: IP44,
•	 Besleme voltajı / frekans: 220 

– 240 V, 50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Ebatlar (g x d x y): 330 x 163 x 

263 mm,
•	 Fabrika montajlı çek valf ile  

donatılmıştır. TM

SFA SANIHYDRO WC Öğütücü ve 
Pis Su Pompaları





ürünler

Japon devi Daikin, teknoloji ve tasarrufun 
bir araya geldiği, çevre dostu ürünü tam 
yoğuşmalı Daikin Premix VZ kombiyi 

tüketici ile buluşturdu. Daikin’in Hendek’teki 
fabrikasında markanın dünyaca ünlü kalite-
siyle üretilen çevre dostu Premix VZ, yüksek 
modülasyon ve tasarruf özelliklerinin yanı sıra 
optimum performansıyla ısıtma pazarının bu 
yöndeki ihtiyaçlarına en efektif çözümlerden 
biri olarak öne çıkıyor. 
Soğutmadan sonra ısıtma pazarında da fark 
yaratan ürünleriyle sektörün standartlarını 
belirleyen Daikin’in ürünü tam yoğuşmalı 
Daikin Premix VZ kombi, yüksek modülasyon 
oranına sahip. Elektronik kumanda tarafın-
dan otomatik olarak sağlanan 1/6 oranındaki 

Daikin’den Çevre Dostu Daikin 
Premix VZ Kombi

modülasyon sayesinde brülör ve frekans kont-
rollü fan gücü ihtiyaca göre ayarlanabiliyor ve 
böylece cihazın dur/kalk yaparak çalışmasının 
önüne geçiliyor. Isıtma konforunu artıran bu 
özellik, sistem kayıplarını minimize ederken 
aynı zamanda ateşleme sırasına oluşan zararlı 
emisyonları da etkisizleştiriyor. 

Çevre Dostu

ErP yönetmeliklerine uygun olarak tasar-
lanan tam yoğuşmalı kombi Daikin Premix 
VZ’nin full alev modülasyonu, frekans kont-
rollü pompası ve fanı enerji tasarrufu sağla-
yarak tüketicinin cebini koruyor. Enerji per-
formansını ve tasarrufu bir adım daha ileriye 

götüren Daikin Premix VZ tam yoğuşmalı 
kombide yeni paslanmaz eşanjör bulunuyor. 
Cihazın dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını 
sağlayan paslanmaz çelik eşanjörde bulunan 
‘Cold Burner’ teknolojisi enerji performansını 
üst düzeye çıkarıyor.  
24, 30, 38 kW olmak üzere 3 farklı kapasite 
seçeneği ile konutlardan iş yerlerine kadar 
birçok alanda kullanılabilen Daikin Premix 
VZ, güneş enerjisiyle uyumlu çalışabiliyor. 
Arıza teşhis ve emniyet sistemlerine sahip 
olan ürün, zarif tasarımı, kompakt boyutları, 
dijital paneli ile kullanıcıya kolaylık sağlarken, 
tasarruf ve konforu da beraberinde getiriyor. 
Cihaz, düşük emisyon değerleri ile çevreye ve 
geleceğe saygılı bir ürün. TM

İnovatif ürünler, otomasyon çözümleri, CFD analizi gibi satış öncesi hizmetler sunan 
Samsung iklimlendirme sistemleri, satış sonrasındaki geniş ve kuvvetli servis ağıyla da 

tüm projelerinizde geleceğin teknolojisini güvenle yaşatıyor. 

Samsung iklimlendirme sistemleri ile
geleceğin teknolojisi bugünden yanınızda

*Geleneksel 4 yön kaset iç ünitelere göre. **Samsung DVM Water serisine göre daha yüksek COP ve EER değerlerine sahiptir. ***20HP ve 30HP’lik tek modül sayesinde sağlanmaktadır.

360 Kaset Klima
• Şık Tasarım
• Homojen İklimlendirme
• Daha Fazla Hava Akışı*
• Yenilikçi Booster Fan
• Soğuk Cereyan Yok

• İnce ve Kompakt Dizayn
• Sessiz Çalışma

Wind-Free™
Tek Yön Üflemeli Kaset

• Rüzgarsız Serinlik Teknolojisi
• Bağımsız Kanat Kontrolü
• Hareket Algılama Özelliği
 (Opsiyonel)

Wind-Free™
4 Yön Üflemeli Kaset

DVM S Eco 
• Maksimum Alan Tasarrufu
• Kompakt Tasarım, 
 Kolay Kurulum
• Çok Yönlü Bağlantı İmkanı
• Üstün Isıtma Performansı
• En Geniş Kapasite Aralığı 
 4-14 HP

DVM S 30 HPDVM S  Water  30 HP
• Tek Modülde Maksimum   
 Kapasite
• Daha Fazla Enerji Tasarrufu**
• Düşük Bakım ve Enerji    
 Maliyetleri***
• Enerji Verimli Hızlı Isıtma ve   
 Soğutma
• Düşük Ses Seviyesi
• Oransal Su Debisi Kontrolü

• Üstün Isıtma Performansı
• Asimetrik İnvertör Scroll  
 Tasarım
• Geliştirilmiş Flash Enjeksiyon
• Akıllı Defrost Özelliği
• Alan Tasarrufu
• Tek Modülde Maksimum  
 Kapasite

samsung.com/tr
/air-conditioners
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söyleşi

M urat Adaköy tarafından 2015 yılının Ocak ayında kurulan Vente Teknoloji 
ve Uluslararası Danışmanlık Hizmetleri; Türkiye pazarına girmek isteyen, 
iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak isteyen uluslararası firmalara ve 

uluslararası pazarlara açılmak isteyen Türk firmalara hizmet veren bir firma. 
Vente’nin ısıtma, soğutma, havalandırma, enerji ve çevre sektörlerine öncelikli 
olarak hizmet verdiğini söyleyen ve “Hedefimiz, yeni teknolojileri Türkiye pazarına 
tanıştırmakla birlikte, aynı zamanda Türk üreticilerin de yurtdışı pazarlarda yer 
bulmasına yardımcı olmaktır” diyen Adaköy ile Vente’yi ve faaliyetlerini konuştuk…

Murat Adaköy
Vente Teknoloji ve Uluslararası 
Danışmanlık Hizmetleri Genel 
Müdürü

“Yeni teknolojileri Türkiye pazarına 
tanıştırmakla birlikte, Türk üreticilerin 
de yurtdışı pazarlarda yer bulmasına 
yardımcı oluyoruz”
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Öncelikli olarak ısıtma, soğutma, 
havalandırma, enerji ve çevre 
sektörlerine hizmet veriyoruz

1979’da İstanbul’da doğdum. Saint Benoît 
Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
Marmara Üniversitesi İngilizce Çevre Mühen-
disliği bölümünde eğitimimi tamamladım. 
Yaklaşık 14 senedir iklimlendirme sektörü için-
deyim. Vente Teknoloji ve Uluslararası Danış-
manlık Hizmetleri’ni 2015 yılının Ocak ayında 
kurdum, 2020’de 5. yaşımızı kutlayacağız. Vente 
olarak “danışmanlık”, “ithalat” ve “ihracat” üze-
rine bir çalışma alanımız var. Öncelikli olarak 
ısıtma, soğutma, havalandırma, enerji ve çevre 
sektörlerine hizmet veriyoruz.
Danışmanlık yaptığımız kanalda; Türkiye 
pazarına girmek ve bu pazarda iş geliştirme 
faaliyetlerinde bulunmak isteyen uluslararası 
firmalara ve uluslararası pazarlara açılmak 
isteyen Türk firmalara hizmet veriyoruz. Yeni 
teknolojileri Türkiye pazarına tanıştırmakla 
birlikte, Türk üreticilerin de yurtdışı pazarlarda 
yer bulmasına yardımcı oluyoruz. Danışmanlık 
yaptığımız kanalda Fieldpiece Instruments ile 
çalışıyoruz. Amerika’nın iklimlendirme sektö-
rüne test ve ölçüm cihazları üreten en önemli 
firmalarından biri olan Fieldpiece Instru-

ments, Amerika’nın dışına açılmak istiyordu 
ve Türkiye’de bayi organizasyonunu kurarak 
beraber çalışmaya başladık. Yaklaşık bir yıl önce 
Doğu Avrupa ve Ortadoğu bölgesi de bizim 
alanımıza girdi, oradaki bayi organizasyonlarını 
da yine biz kuruyoruz. 

Lokal pazarda başarılı olunması 
için en uygun yöntemleri buluyor, 
sarf edilen eforu azaltıyor ve riski 
minimize ediyoruz

Danışmanlık kanadındaki çalışmalarımız, 
sektörde çok iyi yabancı markaların gerektik-
leri yere ve satış hacmine gelememelerini fark 
etmemizle başladı. Bunun da sebebi, onların 
lokal pazarlamasını, iş geliştirmesini yapama-
ması. Bilindiği gibi pazara giriş artan rekabet 
koşullarında her geçen gün daha da zorlaşıyor. 

Uygun bayileri bulmak bile çoğu zaman yeterli 
olmuyor. Pazarlama ve kilit müşteri yönetimi, 
iş geliştirme işin olmazsa olmazları. Aynı 
zamanda ürünü lokal kültüre uygun hale getir-
mek de yapılması gereken en önemli işlemler-
den biri. Çoğu firma bir bayi ile çalışıyor ancak 
ürünlerin iş geliştirmesi ve lokal pazarlaması 
yapılmayınca başarılı olunamıyor. Biz de Vente 
olarak lokal pazarda başarılı olunması için en 
uygun yöntemleri buluyor, sarf edilen eforu 
azaltıyor ve riski minimize ediyoruz. Onların 
Türkiye ofisi gibi çalışıyoruz. Gerekli tüm iş 
geliştirme ve pazarlama çalışmaları, ürünlerin 
Türkçeleştirilmesi, lokal pazarlara uygun hale 
getirilmesi, bayilerin eğitimi, periyodik ziya-
retleri gibi faaliyetleri biz burada yapıyoruz, 
aracı oluyoruz gibi düşünülebilir. Bu şekilde 
bir iş planı kurduk. 
İthalat kanadında distribütörlüğünü yaptığı-
mız birçok marka var. Vente olarak el aletleri, 
servis ekipmanları ve ölçüm cihazları üzerine 
çalışıyoruz. Sahada çalışan profesyoneller için 
zamanın ne kadar kıymetli olduğunun farkın-
dayız. Onların zamandan tasarruf etmelerini 
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söyleşi

sağlayacak ve aynı zamanda onları yarı yolda 
bırakmayacak kaliteli, nitelikli ürünlerin itha-
latını ve danışmanlığını yapıyoruz. Spin, Neut-
ronics, AccuTrak, Spectroline, Black Diamond 
temsilciliklerimizden bazıları. Temsilciliğini 
yaptığımız markaların ürünlerinin hepsi nite-
likli, birbirinden farklı ürünler ve birbiriyle 
çakışan cihazlar yok. Black Diamond’ın boru 
makası, boru bükme aparatları, boru şişirme 
aparatları gibi servis el aletleriyle ilgili üretimi 
mevcut. Spectroline, soğutma sistemlerinde 
kimyasal üzerine kaçak bulma ve tıkama kim-
yasalları üzerine çalışan, bu işin aslında mucidi 
olan firma. Spectroline kaçak bulma ve tıkama 

sıvıları ile sisteme herhangi bir zararı olmadan 
kısa süre içinde kaçak yeri tespit ediliyor. Spin 
yeni nesil havşa açma ve boru şişirme setleri 
üretmektedir. Spin uçları standart matkaplara 
takılmakta ve matkabın torku sayesinde bakır 
veya alüminyum boruyu ısıtarak, daha düzgün 
bir şekilde 5 saniye içerisinde açabiliyor. Spin 
ürünlerinin Türkiye’deki tek yetkili ithalatçı 
ve distribütörü biziz. Son dönemde ultrasonik 
kaçak dedektörü ürününü pazara sunduk. Bu 
alanda AccuTrack ile çalışıyoruz. AccuTrak 
kaçak dedektörleri her türlü gaz kaçağını tespit 
etmek için çözüm sunuyor. Bir diğer temsilci-
ğimiz Amerika menşeli Neutronics’in soğutucu 
akışkan analiz cihazları soğutucu akışkanın ne 
kadar saf olduğunu, akışkanın içeriğinde hangi 
akışkandan yüzde kaç olduğunu ve içerisinde 
hava olup olmadığının analizini yapıyor. Bu 
cihazlar da sahada soğutucu akışkanın anali-
zini yapabilen ender cihazlardan biri ve birçok 
uygulamada hayat kurtaran bir cihaz. 
Ürünlerin satışını hem bayi üzerinden hem 
de direkt olarak gerçekleştiriyoruz. Ürün gru-
buna göre değişiyor ama çoğu ürün grubunda 
bayi üzerinden gitmeyi tercih ediyoruz. Her 
ürün grubu için ayrı bayi yapılanmamız mev-
cut. E-ticaret tarafında da çalışmalarımız var. 
Ventecihaz web sitemizde de tüm bu ürün 
gruplarının satışını gerçekleştiriyoruz.

Türk malı ürünleri yurtdışındaki 
müşterilerle buluşturuyoruz

Son zamanlarda biraz daha önem vermeye 
başladığımız ihracat kanadında; potansiyeli 
olabilecek firmalarla biz iletişime geçiyoruz. 
Nasıl yurtdışından gelen firmalara Türkiye 
pazarı için danışmanlık veriyorsak, artık Türk 
üreticiler için de yurtdışına açılmaları ve bayi 

organizasyonlarını kurmaları için de danışman-
lık vermeye, bu konuda onlara yardımcı olmaya 
başladık. Yabancı dil bilgimizi ve yabancı 
pazarlardaki deneyimimizi kullanarak Türki-
ye’deki üreticileri de yurtdışına açmak istedik. 
Bu doğrultuda ihracat faaliyetlerine başladık. 
Zaten halihazırda yabancı firmalar için de 
Doğu Avrupa tarafıyla çalışıyorduk ve özel-
likle Fransızca konuşulan ülkeler başta olmak 
üzere, Afrika pazarında da yine aktifiz. Geçen 
sene özellikle kur problemi sonrasında ithalat 
çalışmalarının duraksayacağını, uzun süre de bu 
şekilde devam edeceğini öngörerek biz de ihra-
cat kanadına odaklandık. Kurdaki bu problemi, 
biz fırsata dönüştürdük ve aslında bu tarafın 
çok daha iyi geliştiğini söyleyebilirim. Türk 
Lirasının değer kaybetmesi, yurtdışında Türk 
ürünlerinin çekiciliğinin artmasına yol açtı ve 
oradaki bayilerimiz ile daha yoğun çalışmaya 
başladık. İhracat kanadında, kendi ürettiğimiz 
bir ürün yok. Biz Türk malı ürünleri yurtdışın-
daki müşterilerle buluşturuyoruz. Uzmanlık 
alanımız olan iklimlendirme alanında yoğun 
bilgimiz olduğu için özellikle iklimlendirme 
alanındaki Türk firmalarını yurtdışındaki müş-
terilerle buluşturuyoruz. İklimlendirme alanı 
dışında farklı sektörden müşterilerimiz de var. 
Çünkü yurtdışında yerleşik partnerlerimiz 
mevcut ve onları yönlendirebiliyoruz. Örne-
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ğin ‘şu alanda şöyle bir ürün var, bunun üzerine 
çalışmanı yap’ diyebiliyoruz veya onlardan gelen 
talepler olabiliyor, o talepler doğrultusunda 
dış ticaret firması gibi birden fazla firmadan 
satın alma yapıp tek bir konteynerde birleşti-
rerek yurtdışına gönderme şansımız oluyor. Bu 
yabancı firmalara da çok büyük avantaj sağlıyor. 
Yurtdışında görüştüğümüz firmaların çoğu, 
Türk üreticilerine güvendiklerini söylüyor. Türk 
üreticilerinin ve üretilen ürünlerin kalitesini 
bildiklerini ancak iletişim konusunda sıkıntı 
çektiklerini belirtiyor. Tabii birden fazla firma-
dan ürün almak istiyorlar. Ama her biriyle ayrı 
ayrı bu işlemi yaptıklarında ayrı bir gümrük 
ücreti, ayrı bir nakliye ücreti ödüyorlar. Biz 
Vente olarak burada onların iletişimini kolay-
laştırıyoruz. Malzemelerin kalite kontrolünü 
göndermeden önce yapıyoruz ve tüm ürünlerin 
satınalmasını tek bir merkezden yaparak, tek 
bir gümrük ve tek bir nakliye ücreti ödemele-
rini sağlıyoruz. 

Çalıştığımız firmalardan destek 
alıyoruz, bu yüzden de başarılıyız

Türkiye’de çok iyi üreticiler var ve tamamen 
Türkiye pazarına odaklanmış durumdalar. 
Dünyada haliyle daha büyük potansiyel var ve 
bu üreticiler yurtdışına açılırsa herkesin kazancı 
artacak. Sonuç olarak yurtiçine döviz girmiş 
olacak, bu da hepimiz için önemli. Bunun 
yanında Türkiye pazarı, yurtdışındaki firmalar 
için ve üreticiler için ağız sulandıran bir pazar. 
İklim şartlarının uygun ve nüfusun kalabalık 
olması, yabancı firmalar için önemli unsurlar. 
Türkiye’nin nüfusu, Doğu Avrupa’nın toplam 
nüfusuyla neredeyse kafa kafaya. Yabancı üre-
ticilerden Türkiye’nin potansiyelinin büyük 
olduğunu ve rekabetçi fiyatlar sunulması 
gerektiğini anlayan firma kazanıyor. Yani bu 
üreticiler fiyatlandırma konusunda örneğin 
Almanya’da sattığı fiyatla Türkiye’de de sat-

maya çalışırsa, başarılı olamaz. Yabancı bir 
firma Türkiye’de çalışmak istiyorsa, özel fiyat-
landırma politikasının olması gerekiyor. Sadece 
distribütörden veya buradaki bayiden bekleme-
nin dışında kendisinin de pazarlama alanına bir 
bütçe ayırması gerekiyor. Tüm bunları yapan 
firma kazanıyor. Biz çalıştığımız firmalardan 
destek alıyoruz, bu yüzden de başarılıyız. 

Türkiye’nin önemli bir tedarikçi 
ülke olarak çok daha iyi yerlere 
geleceğine eminim

Son beş senedir ülke olarak zor zamanlar 
geçiriyoruz. Vente’nin kuruluşu da bu zamana 
denk geldi. Özellikle kurdaki dalgalanmalar, 
ithal edilen işleri sıkıntıya soktu. Biz de bu 
dönemi ihracatla dengeledik, bu bizim şansı-
mızdı. Sadece iç pazara çalışan firmalar için 
bu dönem zorlu geçmiştir diye düşünüyorum. 
Bayilerin de büyük bir çoğunluğunun iç pazara 
çalışıyor olması, biraz sıkıntı yarattı. Ama ne 
olursa olsun şu dönemlerde artık bu kurlara 
alışıldığı kanısındayım. Sonuç olarak eski 
kurları bir daha göremeyeceğiz. Onun için 
bunu idrak etmemiz lazım ve yavaş yavaş bu 
duruma alışıyoruz. Bu da işlerin hem ithalat 
hem de ihracat kanadında canlanmasına yol 
açıyor. Ben özellikle kısa vadede Türkiye’nin 
önemli bir tedarikçi ülke olarak çok daha iyi 
yerlere geleceğine eminim. Çünkü Avrupa’ya 
mesafe anlamında çok yakınız, birkaç gün içe-
risinde malzemeyi Avrupa ülkelerine ulaştıra-
biliyorsunuz, işçilik diğer ülkelere göre daha 
uygun ve yüksek kalitede malzeme üretiyoruz. 
Zaten kendi iç pazarımız için de yeterince 
ürün ürettiğimizden dolayı parlayan bir yıldız 
olacağımızı düşünüyorum. O yüzden Vente 
olarak ihracat konusuna da yatırım 
yapıyoruz. 

Doğru ve sağlam adımlar 
atarak ilerliyoruz 

Herkesin içinde ‘bir gün kendi işini 
yapma arzusu’ vardır, ama o ilk adımı 
atmak kolay olmuyor elbette. Çünkü 
sorumluluklarımız, o ilk adımı 
atmayı geciktiriyor ne yazık ki. Ama 
o adımı attıktan sonra da işler bir 
şekilde yürüyor. Sadece biraz cesa-
ret gerekiyor. 5 sene önce o cesa-
reti gösterdik. Çalıştığım işten yeni 

ayrılmıştım ve o dönemde evlenmek üzerey-
dim, benim için hiç de kolay bir süreç değildi. 
Ama hayatta engeller hep var, her zaman kar-
şımıza çıkıyor. Cesaret gösterip gecikmeden 
adım atmak gerekiyor. Ben de bunu yaptım, 
işe sıfırdan başladık desem yeridir. Home office 
olarak çalışmaya başladıktan bir sene sonra da 
kendi ofisimize geçtik, ekibimizi büyüttük. Her 
sene artan bir ivmeyle çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Çok hırslı çalışmıyoruz, keyif alacak 
şekilde iş yapmaya çalışıyoruz. Belki de biraz 
bu başarıyı getiriyor. Bu sene yaklaşık yüzde 
45’lik bir büyüme ile yılı tamamlayacağız. Yeni 
firmalarda büyüme hızı, eski firmalara göre 
daha yüksek olur, bunun farkındayız. Özetle 
doğru ve sağlam adımlar atarak ilerlemeye 
çalışıyoruz. TM
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sistem

Daikin, 2018 yılında bir lansmanla 
Daikin Altherma ailesinin dünyanın 
R32 soğutucu akışkanlı ilk ısı pom-

pası 3’üncü nesil 4-6-8 kapasite sınıfındaki 
ürününü tanıtmıştı. 2019 yılında ise bu ürü-
nün 11-14-16 kapasite sınıflarını da gamına 

katarak Daikin Altherma ailesini biraz daha 
genişletti. 

Yeni ürün; kompakt tasarımlı dış ünitesi, artı-
rılmış eşanjör yüzey alanı ile daha yüksek bir 
performans sunuyor. Gaz enjeksiyonlu inverter 
komprosörü sayesinde -28 oC dış hava sıcak-
lığına kadar ısıtma yapabiliyor. Böylece -27 
oC’den + 3 oC’ye kadar uzanan geniş bir ısıtma 
dizayn sıcaklık aralığına sahip olan ülkemizin 
her noktasında yüksek kapasite ve verimlilikte 
ısıtma çözümü sunabiliyor. 
Daikin Altherma’nın 11-14-16 kapasiteli 
3’üncü nesil ürünü 5,15 gibi oldukça yük-
sek bir COP değerine sahip (7/35). -10 oC 
dış hava sıcaklığına kadar 60 oC’lik su çıkışı 
verebilmesi, radyatörlü ısıtma sistemleri için 
mükemmel bir çözüm oluşturuyor. ErP enerji 
etiketi mahal ısıtmada A+++’a kadar (EU no 
811/2013-2019 yönetmeliğine göre) çıkarken, 
kullanım sıcak suda ise A değerine ulaşıyor. 
Isı değiştirici plakalı eşanjörün iç ünite yerine 
dış üniteye alınmasıyla hidro split özellik 
kazanan cihaz, böylece iç ve dış ünite arasın-
daki soğutucu akışkan borulamasına gerek 

bırakmama becerisi kazanmasıyla dikkat 
çekiyor. İç ve dış ünite arasında sadece su 
tesisatı yapılıyor. Böylece 3’üncü taraflarca 
cihaz soğutma devresine müdahaleye gerek 
kalmıyor, montaj sırasında soğutucu devresine 
nem, partikül gibi istenmeyen oluşumların 
girme riski kalmıyor. Buna ek olarak montaj 
hatalarından kaynaklı gaz kaçakları da ortadan 
kalkarken, montajda ‘F gaz lisansına sahip 
montaj personeline’ ihtiyaç bırakmıyor. Ürün, 
opsiyonel arayüzler ile kaskad çalışabiliyor. 
0-10 V ve Modbus haberleşme protokolü 
ile bina otomasyon sistemine bağlanabiliyor. 
Online kontrolör sayesinde akıllı telefonlarla 
uzaktan kontrol edilebiliyor. 
Şık ve kompakt ölçülere sahip yeni iç ünite 
tasarımı ile dikkati çeken Altherma 3 Isı Pom-
pası, iç ünite üzerine entegre edilmiş, grafik 
ekranlı MMI (Man to Machine Interface) 
kumandasıyla da öne çıkıyor. Ürünün yeni 
ve şık iç ünite tasarımı, dünyanın ilk dizayn 
ödülü olan ve Hannover’de iF International 
Forum Design GmbH tarafından verilen ‘iF 
Dizayn Ödülü’nün yanı sıra ‘Reddot Award 
2018 ödülüne hak kazanarak inovatif başarı-

Yeni Jenerasyon Daikin 
Altherma Isı Pompaları
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sahip yeni boyler tanklar sayesinde hazırda 
bekleme sırasındaki kayıp, önceki modellere 
göre yüzde 30 daha aza iniyor. Boylerlerle bir-
likte 3 kW elektrikli ısıtıcı da ürünle beraber 
standart olarak geliyor. 

Duvar tipi iç üniteler, EKHWP serisi boylerler 
ve Daikin güneş panelleri ile entegre çalışabi-
liyor. Böylece güneş enerjisini hem kullanım 
sıcak su eldesinde hem de mahal ısıtma deste-
ğinde kullanmak mümkün hale geliyor. 

Yer tipi, entegre iç üniteler  

sını tescillemiştir. (*)
Avrupa Bağımsız Isı Pompası Kalite Sertif-
kalandırma Kuruluşu tarafından verilen HP 
Keymak Sertifikası’na sahip olan Daikin Alt-
herma 3 Isı Pompası’nın beyan edilen kapasi-
teleri test edilip, tescillenmiş ve kullanıcıların 
aldıkları ürüne duydukları güveni daha da 
pekiştirmiştir. (**)

İç üniteler: Mahal ısıtma ve kullanım sıcak 
suyu hazırlama fonksiyonlarının yanında 
mahal soğutması da yapabilen, yeni nesil duvar 
tipi iç üniteler dahili 6 veya 9 kW elektrikli 
destek ısıtıcısına haizdirler. Üniteyi tesisattaki 
partiküllerden korumak için tasarlanan dahili 
manyetik filtre de ürünün gücünü artıran çok 
önemli özelliklerden biri olarak dikkat çeki-
cidir. 

Duvar tipi iç ünite 

3’üncü nesil Daikin Altherma Isı Pompası’nda 
tüm hidrolik bileşenler fabrikasyon olarak 
üniteye monteli halde satışa sunulur.  

Duvar tipi iç üniteler ile 
kullanılabilen geniş boyler ürün 
gamı

Yeni Nesil Altherma, duvar tipi iç ünitelerin 
yanı sıra yeni model 150, 180, 200, 250 ve 
300 litre olmak üzere 5 farklı kapasitedeki 
paslanmaz çelik boyler tankları ile birlikte 
kullanılabiliyor. B sınıfı ErP enerji etiketine 

Beyaz ve gümüş grisi 2 farklı renk opsiyonuna 
sahip yeni nesil yer tipi iç üniteler 180 ve 230 
litre 2 farklı paslanmaz çelik boylere sahip. 600 
x 600 mm taban alanı ile az yer kaplayarak 
alandan tasarruf edilmesini sağlıyor. 

Şık ve Modern Tasarım 

Renkli ve yüksek çözünürlüklü sezgisel kulla-
nıcı arayüzü MMI -(Man to Machine Inter-
face) ile kullanıcılara büyük bir kullanım 
rahatlığı sağlıyor. 

3’üncü Nesil Daikin Altherma 
Isı Pompasının bazı fonksiyonel 
özellikleri

•	 Dış hava sıcaklığına bağlı ısıtma veya 
soğutmada otomatik su sıcaklık ayarı

•	 Dış hava sıcaklığına bağlı otomatik 
kullanım suyu sıcaklık ayarı 

•	 Modülasyon modu ile oda sıcaklığına 
bağlı su sıcaklığı ayar imkanıyla yüksek 
verimde çalışma 

•	 Mahal ısıtma, soğutma, kullanım 
sıcak suyu için günlük bazda haftalık 
programlama özelliği ile ürünün çalışma 
saatleri, konfor ve ekonomi sıcaklık zaman 
dilimlerinin programlanabilmesi 

•	 2 farklı ısıtma/soğutma bölgesi için farklı 
su sıcaklığı ayarlayabilme 

•	 Sessiz mod seçimi sayesinde programlanan 
saat dilimlerinde dış ünite ses seviyesini 
daha da düşürebilme  

•	 Kombi ve benzeri ısıtma cihazları ile 
gelişmiş entegrasyon imkanı. 3 farklı 
zaman için elektrik fiyatı, gaz fiyatı 
tanımlanabilme ve en verimli şekilde 
kombiyle eşgüdümlü çalışabilme 

•	 Enerji sarfiyatı ve enerji üretim 
miktarını hesaplayabilme ve kullanıcıyı 
bilgilendirme 

•	 ‘Oda don koruma’ ve ‘su borusu don 
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•	 Kullanım sıcak suyunun resirkülasyon 
pompa kontrolü ve çalışma saat dilimlerini 
programlayabilme. 

•	 Acil durum ısıtma modu: Bu sayede ısı 
pompası arızası olduğunda otomatik veya 
manüel olarak elektrikli destek ısıtıcı 
devreye girer ve ısıtma işlemi kesintisiz 
devam eder. 

•	 Şap kurutma fonksiyonu ile son kat 
zemin döşemesinden önce şapın kademeli 
sıcaklığı artırılarak, şapın parke vb. 
ile döşenmesine hazır hale gelmesini 
hızlandırır.

•	 Kumanda üzerinden dış hava, su akış 
sıcaklıkları, kullanım suyu sıcaklığı, su 
debisi, gaz sıcaklığı, aktüatörlerin durum 
bilgisi, arıza kodlarına ve tahriçesine 
ulaşmak mümkündür. Bu bilgiler 
kullanıcının ve montajcı firmanın doğru 
yönlenmesini sağlar. 

3’üncü Nesil Altherma Isı Pompası, kullandığı 

R32 soğutucu akışkan ile çevreci bir ısı pom-
pası olma özelliği taşır. R32 soğutucu akışkan, 
R410 akışkanına göre birçok üstünlüğe sahip 
olmasıyla dikkat çekicidir. R410 akışkanına 
göre GWP (Global ısınma potansiyeli) etkisi 
3 kat daha azdır. CO2 salımına etkisi, R410’a 
göre yüzde 5 daha düşüktür. Isıl iletkenliği 
daha yüksek olan R32 soğutucu akışkan yük-
sek COP (verimlilik) değerine sahiptir. Daha 
düşük yoğunluğa ve vizkositeye sahip olması 
nedeniyle daha akıcıdır. Bu özellik borular-
daki basınç kayıpları daha düşük seviyede 
tutar. Yüzde 30 daha az gaz şarjı gerektirmesi 
tasarrufu da beraberinde getirir. Tek bileşenli 
akışkan olması nedeniyle servis verilebilirliği 
daha kolaydır.

*https://ifworlddesignguide.com/design-
excellence#/pages/page/entry/237570-
altherma-3-heat-pump/
** http://www.heatpumpkeymark.com/ TM

koruma’ fonksiyonu 
•	 Kullanım sıcak suyu ‘Lejyonella’ 

hastalığına karşı koruma fonksiyonu. 
•	 Kullanım sıcak suyunun ‘güçlü ısıtma’ 

modu 

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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söyleşi

E yüp Yılmaz tarafından 1950 yılında Ankara’nın Ulus 
semtinde kurulan Yılmaz Soğutma, bugün soğutma 
sektörünün ihtiyaç duyduğu birçok ürünü bünyesinde 

barındırıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Demirkan Yılmaz, uzun bir Ar-Ge sürecinden sonra 
geliştirdikleri yeni ürünleri Nebula Mist nemlendirme cihazının, 
sektörün ihtiyacına tam olarak cevap verebilen bir cihaz 
olduğunu söylüyor. Yılmaz ile Yılmaz Soğutma’nın faaliyetlerini 
ve iklimlendirme sektörünün gidişatını konuştuk…

Demirkan Yılmaz
Yılmaz Soğutma Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

“Enerjinin değerlendiği dünyada, 
verimi yüksek cihazlar üretmek 
zorundayız”
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Müşterilerin her zaman çözüm 
bulabileceği bir şirket olmaya 
çalıştık

Yılmaz Soğutma 1950 yılında rahmetli dedem 
Eyüp Yılmaz tarafından Ankara’nın Ulus 
semtinde kuruldu. O zamanlar tamirat ile 
başlayan bu yolculuğumuz, rahmetli babam 
Ahmet Yılmaz’ın da desteği ile hem tamirat 
hem de parça satışına odaklanmıştır. Daha 
da ilerleyen yıllarda Abim Onursal Yılmaz 
ile şirketimiz daha da büyümüş, aldığımız 
birçok temsilcilikle ile sektördeki yerini sağ-
lamlaştırmıştır. 2012 yılı itibarıyla da ben bu 
serüvene dahil oldum. 
Yılmaz Soğutma olarak ürün yelpazemiz 
oldukça geniş, zaten soğutma sektörünün 
ihtiyaç duyduğu ürün çeşitliliği oldukça fazla. 
Bu sebeple müşterilerin de her zaman çözüm 
bulabileceği bir şirket olmaya çalıştık. I-cold, 
Refnox, LAE Elektronik, Errecinque, Sedes, 
Teklab, Aspen, Moowex ve Pacifico distri-
bütörlüğünü yürütmekte olduğumuz başlıca 
markalar. Kısaca bu markalar hakkında da 
bilgi vermek isterim.
I-cold markası altında kaynak teli, boraks, 
kondanser temizleme sıvıları, otomatik gaz 
dolum cihazları ve likit deposu, likit tutucu, 
yağ ayırıcı gibi bir çok soğutma ekipmanını 

müşterilerimize tedarik ediyoruz. 
Bunun dışında yükselen yıldızımız Refnox 
markamız, Hong Kong merkezli kalite odaklı 
üretim yapan ama bunun yanında ekonomik 
de çözümler sunan bir marka. Gözetleme 
camı, selenoid valf, çekvalf, basınç müşürü, 
küresel vana, drier ve presostat gibi soğutma 
sistemindeki boru hattında kullanılan her 
ürün Refnox markası ile müşterilerimizle 
buluşuyor.
LAE Elektronik aslında sektörün yakından 
tanıdığı İtalya merkezli bir marka. LAE 
Elektronik, soğutma, klima ve ısıtma sek-
törlerinde kullanmak üzere, dijital termostat, 
basınç ve nem kontrol cihazları tasarlamakta 
ve üretmektedir. Yılmaz Soğutma 1996 yılın-
dan bugüne Türkiye temsilcisidir.
Errecinque markamızdan bahsedecek olursak, 
bu firma HVAC uygulamalarında kullanılan 
termoplastik hortumları 1981 yılından bu 
yana büyük bir titizlikle üreten bir firmadır. 
Kapiler hortum sektörünün ilk ve en önemli 
üreticilerindendir. Yine uzun zamandır dist-
ribütörlüğünü yürüttüğümüz bir markadır.
Elektrikli ısıtıcılar sektöründe dünyanın 
önde gelen firmalarından olan Sedes yine bir 
başka İtalya menşeli markamız. Sedes silikon, 
çubuk ve pvc ısıtıcılar üretmektedir. Standart 
ürünlerin yanında OEM kullanıcılara yönelik 

rezistans çeşitleri için de çözümler mevcuttur. 
Firmamız 1998 yılından günümüze Sedes 
Türkiye temsilcisidir.
İtalya’dan bir diğer temsilcisi olduğumuz 
marka Teklab. Bu firma sıvı seviye sensör-
lerinin yanı sıra, paralel bağlı kompresör sis-
temlerindeki kompresör yağ seviyesini kontrol 
eden yağ seviye sensörleri üretimi konusunda 
da uzman bir firmadır. Yine uzun zamandır 
distribütörlüğünü yürüttüğümüz bir markadır.
Aspen İngiltere’de kurulmuş olan, klima dre-
naj sularının taşınması için her türlü ebat ve 
koşula uygun pompalar üreten bir firmadır. 
Avrupa’nın en çok tercih edilen klima drenaj 
pompalarından biridir. Birçok yenilikçi tasa-
rımı ile sektörün öncü firmasıdır. Bu sebeple 
aynı zamanda sektörde en çok sahtesi de üre-
tilen markalardan biri olmuştur. 
Moowex aksiyal fanlar üreten, oldukça verimli 
ve bir o kadar ekonomik çözümler sunan bir 
marka. Yeni bir oluşum, erken zamanda bu 
kadar kaliteli bir başlangıç yapan bir markanın 
çözüm ortağı olmaktan da ayrıca mutluyuz.
Pacifico soğutucu akışkan konusunda sektörde 
ender kalite belgesi sunabilecek markaları-
mızdan biri, maalesef soğutucu akışkan konu-
sunda piyasada birçok marka var ama bunların 
çoğu aslında sektör standartlarından çok uzak 
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söyleşi

olan akışkanlar. Pacifico kısa sürede müşte-
rilerin güven duyduğu bir markaya dönüştü.

Nebula Mist markalı nemlendirme 
cihazlarımız, çok yeni bir ürün 
olmasına rağmen kısa sürede ilgi 
gördü

Yeni ürünümüz ise, kendi üretimimiz olan, 
Yerli Malı Üretim Belgesine sahip Nebula 
Mist markası ile satışa sunduğumuz nem-
lendirme cihazlarımız. Uzun bir Ar-Ge süre-
cinden sonra sektörün ihtiyacına tam olarak 
cevap verebilen bir cihaz geliştirdik.  Çok yeni 
bir ürün olmasına rağmen kısa sürede gördüğü 
ilgi bizleri oldukça memnun etti. 
Nebula cihazlarımız için bir bayi sistemi oluş-
turmaktayız. Bu cihazımızı satan Nebula bayi-
leri yine sektörün yakından tanıdığı saygın 
firmalar: İzmir’de Aday Soğutma, İstanbul’da 
Frigoterm, Ercan Teknik, Antalya’da Frigotek 
Soğutma. Ayrıca biz de hem Ankara merkezi-
miz hem de İstanbul şubemiz ile cihazın dağı-
tımı ve satışını gerçekleştirmekteyiz. Bunun 
dışında satış sonrası servis hizmetimizi de 
Ankara’dan veriyoruz. 
Ankara merkez ofisimizde adres değişikliğine 
gittik. 1950 yılından beri ticari faaliyetimizi 
yürüttüğümüz Ulus’tan, Anadolu Bulvarı 
üzerindeki Timko iş yerleri sitesine taşındık. 
Hem artan trafiğin Ulus semtinde çalışmayı 
ve ürün sevkiyatını zorlaştırması hem de 
kendi üretimimiz olan Nebula nemlendirme 

cihazlarının daha verimli üretilebilmesi için 
de bu değişiklik gerekiyordu. 

Kendi üretimimiz olan 
nemlendirme cihazlarında pazara 
hâkim olmayı amaçlıyoruz 

2020 yılı için öncelikli hedefimiz Nebula nem-
lendirme cihazımız üzerinden bir planlama. 
Nemlendirme cihazı çok geniş bir sektöre 
hitap etmekte, sadece soğuk hava odalarının 
nem miktarının sağlanmasında değil, mantar 
üretiminden muz sarartma odalarına, araba 
boyamadan, matbaa sektörüne, ilaç sanayi-
den, mezbahalara kadar birçok alanda kulla-
nılmakta. Bu sebeple bu alanla ilgili fuarları 
öncelikli olarak düşünüyoruz, bazen Yılmaz 

Soğutma olarak bazen de bayi kanallarımız ile 
katılım gerçekleştireceğiz. Ayrıca bayilerimizi 
de cihaz konusunda daha da bilinçlendirmek, 
basit problemlerde yerinde servis şartlarını 
yerine getirebilmelerini sağlamak için de 
eğitimler düzenlemeyi hedefliyoruz. Kendi 
üretimimiz olan nemlendirme cihazlarında 
pazara hâkim olmayı amaçlıyoruz. Pazara 
hâkim olmaktan kastım; illa ki satış adedi ola-
rak değil, bu ürün Türkiye’de yapılacaksa tek-
nik olarak doğru yapmak ve diğer üreticilere 
Ar-Ge olarak örnek olmaktan bahsediyorum. 

Sektör teknolojik olarak her geçen 
gün daha da ilerliyor 

Soğutma ve iklimlendirme sektörü diğer 
sektörlerin merkezinde bulunmakta. Başka 
bir deyişle gıda, inşaat, otomotiv, turizm gibi 
sayacağımız birçok sektörün gelişmesinde 
hem ekonomik hem de teknolojik olarak rol 
oynamakta. Son zamanlarda Türkiye, özellikle 
orta Avrupa pazarının büyük bir kısmına ürün 
satmaya ve büyük üreticilerin tercih edilen bir 
üretim bölgesi olmaya başladı. Üreticilerimizin 
her geçen gün kendilerine olan güvenleri-
nin artması, onları Afrika, Rusya gibi farklı 
pazarlara da taşıyor. Sektör teknolojik olarak 
her geçen gün daha da ilerliyor. Enerjinin 
değerlendiği dünyada, verimi yüksek cihazlar 
üretmek zorundayız. İşi bilirkişilere bırakıp 
ön kuruluş maliyetinden çok -ve bunu altını 
çizerek söylüyorum- teklif alıp en ucuza tesis 
yaptırmaktansa, yapılacak tesisin ileriye yöne-
lik projeksiyonunu, verimliliğini değerlendir-
memiz gerekiyor. 

Gerek üretim gerek ekonomik 
açıdan daha çok fazla yol kat 
edeceğimiz gözüküyor

Sektörün geldiği veya gelmesi gereken noktayı 
şöyle özetleyebilirim. Amerika’da her on evden 
sekizinde klima varken bu rakam Türkiye’de 
üç. Hindistan dünyada hacim olarak en fazla 
soğuk odaya sahip ülke ve 130 milyon met-
reküp kapasite var. Türkiye 7 milyon met-
reküp. Türkiye’de maalesef soğuk depoların 
çoğu, ürünün üretildiği yerde değildir. Mesela 
İstanbul’da resmi kayıtlarda 150 civarı, sera-
cılığın son derece ileri olduğu Antalya’da 140 
civarı soğuk depo vardır. Kısaca gerek üretim 
gerek ekonomik açıdan daha çok fazla yol kat 
edeceğimiz gözüküyor.TM

Uzun bir Ar-Ge sürecinden 
sonra sektörün ihtiyacına 

tam olarak cevap verebilen 
bir cihaz geliştirdik.  

Çok yeni bir ürün olmasına 
rağmen kısa sürede 
gördüğü ilgi bizleri 

oldukça memnun etti
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güncel

Avrupa, performansının izlenmesini 
ve analiz edilmesini sağlayan bir ağa 
bağlı - genellikle internete bağlı - bir 

ısıtma, soğutma veya iklimlendirme sistemi 
anlamına gelen Smart Connected HVAC 
pazarında hızlı bir büyüme görüyor. Akıllı 
bağlantılı sistemler, herhangi bir hata hızlı 
bir şekilde tespit edilebiliyor, hataya yol açan 
nedenler ve hızlı çözüm getirecek müdaha-
lenin yapılması, muhtemelen doğru yedek 
parçaların teslim edilmesi sağlanıyor.
Toplanan verilerin zenginliği, servis ekipleri-
nin, bir parçanın ne zaman başarısız olabile-
ceğini tahmin etmelerine ve sorunu, binadaki 
herhangi bir kişi tarafından fark edilmeden 

önce düzeltilmesine olanak tanıyor.
BSRIA, yılın başında yayımladığı raporda, 
Avrupa’daki Akıllı Bağlantılı HVAC’ın toplam 
pazarının 2018’de yaklaşık 200 milyon Euro 
olduğunu ve 2023’te 415 milyon Euro’dan 
daha fazla bir seviyeye ulaşacağı tahminine 
yer veriyor.
Kıdemli BSRIA Analisti Henry Lawson 
konuya ilişkin şunları söylüyor:
“İlginçtir ki, araştırmamız Akıllı Bağlantılı 
İklimlendirme Sistemleri için Avrupa paza-
rının ağırlıklı olarak ticari olmayan konut 
binalarından oluştuğunu gösteriyor. Akıllı 
bağlantılı ısıtma sistemlerinde de faaliyetler 
ve talebin çoğu konut sektöründe bulunuyor.

Ticari binalar için en büyük talep belirle-
yici faktör; iş sürekliliği ve optimum fiziksel 
ortam koşullarını sağlamaktır. Bir otel işleti-
yorsanız, dondurulmuş gıda satıyorsanız, hasta 
ve yaşlı insanlar için bir bakımevinden veya 
hastaneden sorumluysanız; iklimlendirme ve 
soğutma sistemlerinin sağlıklı çalışma koşul-
larındaki aksaklık; finansal zararlardan, insan 
sağlığı üzerindeki risklere kadar ciddi sonuç-
lar doğurabilir. Arızalı klima, kirli, tıkanmış 
hava filtreleri, aynı zamanda enerji tüketimini 
yüzde 30'a varan oranda artırır. İklimlendirme 
tarafından kullanılan enerji de özellikle artan 
sıcaklıklarda, çevresel risklere yol açan etkilere 
sahiptir. Son iki yıl, Avrupa'nın sera gazı emis-

Avrupa, Akıllı Bağlantılı 
HVAC Pazarına Hazır
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hızlı büyümesi bekleniyor. Avrupa genelin-
deki tüketiciler enerji tüketimini daha etkin 
bir şekilde izleyebilecekleri ve kontrol ede-
bilecekleri yollarla gittikçe daha fazla ilgile-
niyor. Örneğin insanların evlerine gelmeden 
evlerinin ısıtılmasını sağlayan olanaklar, yani 
sunulan konfor koşullarını iyileştirici cazibeler 
de bu yönelim için bir etken. Isıtma üreticileri, 
özellikle kazan üreticileri, akıllı bağlantılı sis-
temleri daha iyi bir hizmet sunarak ürünlerini 
rakiplerinden ayırmanın bir yolu olarak görü-
yor. Isı pompaları için benzer bir hizmetlerin 
cazip görüldüğünü söylemek mümkün. İngil-
tere şu anda akıllı bağlantılı ısıtma sistemleri 
için Avrupa’nın en büyük pazarıdır, ancak 
diğer büyük Avrupa ülkeleri pazarlarında da 

yonlarını azaltma çabalarında bir yavaşlama 
olduğunu ve yardımcı olabilecek bu çabaları 
hızlandıracak teşviklerin gerektiği görüldü.
Artan müşteri sadakati ve ürünlerinin perfor-
mansı hakkında toplanan verilerin zenginliği, 
üreticilerin lehinedir.
Avrupa Akıllı Klima pazarının, 2018'de yak-
laşık 45 milyon Euro gibi hala nispeten küçük 
olmasına rağmen, 2023 yılına kadar neredeyse 
130 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği tahmin 
ediliyor. Bu değerin büyük çoğunluğu servis 
ve bakım giderleridir. Soğutucular, pazarın 
en büyük bölümünü temsil etse de, VRF ve 
Klima Santralleri için de çözümler bulunmak-
tadır. En büyük klima üreticilerinin çoğunun 
Avrupa'da hali hazırda çözümleri mevcut ya 
da yeni geliştirdikleri çözümleri tanıtmayı 
planlıyor. Ana kontrol üreticilerinin de pazara 
sunduğu yenilikçi ürünleri bulunuyor.
En büyük pazar şu anda Almanya, ancak 
Avrupa genelinde de talep olduğu söylenebilir.
Avrupa Akıllı Bağlantılı Konut Isıtma pazarı, 
donanım, yazılım ve haberleşme protokol-
leri dahil, hesaplanan 2018'de 140 milyon 
Euro'dan daha büyük ve pazar doygunluğu 
daha yüksek. Ayrıca 2023 yılına kadar hedef-
lenen 284 milyon Euro’yu aşabilmesi için 

talep hızla artmaktadır. Avrupa akıllı HVAC 
pazarı halen başlangıç   aşamasında olsa da, 
akıllı binaların ve akıllı konut devriminin 
bir parçası olarak muazzam bir potansiyele 
sahip. Tam potansiyele ulaşmak için bazı kilit 
konuların ele alınması gerekir. Sağlam bir 
ticari model oluşturulması, bu kilit konulardan 
biridir. Müşteriler, servis organizasyonları ve 
üreticilerin tümü için maliyet ve faydaların 
eşit şekilde dağıtılması gerekir.
Biraz daha karmaşık olan bir sorun ise, hem 
ticari kuruluşların hem de özel şahısların, dav-
ranışlarıyla ilgili bilgilere her türlü çevrimiçi 
erişim sağlanması konusundaki tedirginlikleri, 
hem gerçek hem de algılanan verinin güvenliği 
sorunudur.” TM
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6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, üretildiği tarih itibarıyla 
5 yaşını dolduran ısı sayaçları için muayene edilmesi ve damgalanması zorunluluğunu 

getirmişti. Bu sayaçlar için laboratuvara müracaatlar ise ylın başından Şubat ayının son 
gününe kadar alınabiliyordu. Kullanımda olan yüzbinlerce cihaz olduğu düşünüldüğünde, 
bu sürenin gereken farkındalığın sağlanarak başvuruların yapılabilmesi için yeterli 
olmayacağı öngörüldü. 12 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Isı Sayaçları 
Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, başvuru süresini Mayıs 
ayı sonuna kadar uzattı. 2019’da üretim tarihi 2014 yılı olan sayaçların periyodik muayene 
başvuruları alındı, 2020’de ise üretim tarihi 2015 olan sayaçların muayene yılı olacaktı. Ancak 

Ergun V. Taşdemiroğlu
Isılab Ölçüm ve Kontrol Sistemleri A.Ş 
(QLAB’ın) kurucusu

Isı Sayaçlarının Periyodik 
Muayene Zorunluluğunda 
Farkındalık Artıyor
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Isı sayaçlarının periyodik 
muayene zorunluluğunu getiren 
yönetmeliğin uygulanmasındaki 
eksikler tamamlanıyor

Geçtiğimiz yıl çıkan Yönetmelik, halen yete-
rince farkındalık uyandırabilmiş değil. 3516 
Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre Ocak ve Şubat 
ayını kapsayan kısıtlı başvuru süresi, Yönetme-
liğin ilk uygulandığı yıl, bazı sorunların yaşan-
masına sahne oldu. Verilen süre zarfında baş-
vurusunu yapamayanlar, aceleyle piyasada bul-
dukları en ucuz ısı sayaçlarına yöneldi. Kalite ve 
güvenilirliğin aranmadığı bu tür cihazların ilk 
kutusundan çıktığı an bile doğru ölçüm yapa-
madığını gördük. Her ısı sayacı, kendine has 
test prosedürlerine sahip. Üretici kuruluşlardan 
temin edilen test protokollerine uygun olarak 
ölçüm yapılması gerekiyor. Bazı laboratuvarlar, 
test protokollerine sahip olmadığı cihazların 

da başvurusunu kabul ettikleri için yıl sonuna 
kadar gerekli ölçüm ve damgalamayı yapamadı. 
Ama her yeni uygulama, başlangıç döneminde 
eksiklerini ortaya koyuyor ve süreç içinde bu 
eksiklikler tamamlanıyor.

QLAB, en yüksek kapasiteye 
sahip, en fazla sayıda ürüne hizmet 
verebilen laboratuvar

Bu süreçte QLAB, çok fazla sayıda başvuru 
aldığı için yılın ikinci yarısında makine par-
kurunu ve kadrosunu genişletme yoluna gitti. 
15.000 cihaz olan yıllık test kapasitesini 
50.000’e çıkardı. Sayaçları muayene edebilme-
niz için, her bir marka için test protokollerini 
edinmeniz, eğitimini almanız gerekiyor. Biz 
de çok sayıda firma ziyareti gerçekleştirdik, 
yurtdışında cihazlarla ilgili eğitimler aldık. 
Şu an pazardaki en yüksek kapasiteye sahip 

laboratuvar biziz. Aynı zamanda ürün gamı 
olarak en çok sayıda markaya hizmet veren 
laboratuvarız. A sınıfı sayaçların hepsine hiz-
met verebiliyoruz. 
Yaptığımız işin doğruluğundan emin olmamız 
gerekiyor. Bunun için doğrulama ekipmanla-
rına ve sistem otomasyonuna yatırım yaptık. 
Her sabah, ilk işimiz olarak, ekipmanlarımı-
zın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek 
üzere doğrulama işlemlerimizi yapıyoruz. Doğ-
rulama ile ilgili aylık ve altı aylık periyodla çok 
kademeli işlemler uyguluyoruz. 

QLAB, TÜRKAK Akreditasyonunu 
alan ilk laboratuvar olacak

Test laboratuvarlarının kurulumu için Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE başvurusu ve 
denetimleri ile onay alınmıştı. Ama bu onayı 
alan kuruluşların iki yıl içinde Türk Akreditas-

kapsam genişletildi. 2015 yılından daha eski üretim tarihine sahip sayaçların da muayene 
başvurularının alınması söz konusu oldu ve 14 Aralık 2019 tarihli RG 30978 no.lu Yönetmelik 
ile süre uzatıldı. – (1) 26’ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçlardan 
muayene süresi dolmuş olanlar için, periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü 
olanların, 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar 
servislere başvurmaları ve 31/12/2020 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları 
zorunlu hale getirildi.
Cihazların, Isı Sayacı Standardı EN 1434’e uygunluğunun test edilebildiği yeterliliğe 
sahip laboratuvarların sayısı 10 civarında. Bu laboratuvarlardan Isılab Ölçüm ve Kontrol 
Sistemleri A.Ş (QLAB’ın) kurucusu Ergun V. Taşdemiroğlu, Yönetmelikle başlayan süreci 
değerlendirdi…
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yon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite 
edilmeleri gerekiyor. İlk akreditasyon olarak 
bu alanda akredite ilk kuruluş QLAB olacak. 
Konuya ilişkin denetim sürecimiz tamamlandı. 
Yıl içinde belgemizin gelmesini bekliyoruz. 
Mayıs ayına kadar TÜRKAK akreditasyon 
belgesini almayan laboratuvarların yetkisi iptal 
olacak. Yeni laboratuvar kurmak ise daha güç 
hale gelecek. Zira artık doğrudan TÜRKAK 
akreditasyon belgesi için müracaat edilmek 
suretiyle başvuru yapılacak. İlk kez metrolojik 
bir cihazın muayenesi özel sektöre devredildiği 
için kamu, bu sürecin denetimini olabildiğince 
sıkı tutuyor. Bu sene bakanlıkça ısı sayaçları da 
SAYKOM (Sayaçlar Komisyonu) dahil edildi.

Stok muayeneleri ve şikâyet 
muayeneleri yıl boyunca yapılıyor

İthalatçı, satıcı firmaların stoklarında bulunan 
ve üretim tarihleri iki yıl, üç yıl öncesine ait 
cihazların, beş yılını dolduran cihazlardaki 
damga yenileme gereği yüzünden alıcı tara-
fından yeni tarihli damgasının olması talep 
ediliyor. Satıcı kuruluş da sipariş kesinleşince 
stok muayenesi istiyor, cihazlarına yeni tarihli 
damga alıyor. Bunun yanında damga süresi bu 
2015 yılı olan kullanılmamış cihazlar için de 
muayene başvurusu, Ocak-Şubat aralığında 
yapılmalıdır.
QLAB’da yapılan testlerin talep türlerini üç 
grupta toplamak mümkün. Yasa gereği yapıl-
ması gereken ve başvuru süresi yasa ile tanım-

lanan periyodik ve stok muayenelerin yanı sıra 
süre sınırlamaları bulunmayan şikâyet muaye-
neleri mevcut. 
Şikâyet muayeneleri de yılın her hangi bir 
zamanında karşımıza çıkabiliyor. Daire sakin-
leri, sayacının çok yazdığını, arızalı olduğunu 
düşünürse başvurulabiliyor, cihazının muayene 
edilmesini isteyebiliyor. Tüketici Mahkemele-
rine intikal eden fatura itirazları gibi vakalarda, 
mahkeme doğrudan bu tür şikâyetleri, itirazları 
laboratuvarlara yönlendiriyor. Bu anlamda da 
mahkemeler açısından yönlendirebileceği bir 
merci doğmuş oldu. 

Periyodik muayeneler için yasa ile 
belirlenen süreler var

Periyodik muayene başvurularının ve muaye-
nelerinin yaptırılması bina yönetim kurulu, 
bina yönetimleri ve bölgesel ısı dağıtım, böl-
gesel ısı satış şirketlerinin sorumluluğundadır. 
Yönetmelikte yapılan son değişiklik ile bölgesel 
ısıtma dağıtım ve satış firmaları da kullanıcı 
(sorumlu) olarak tanımlanıyor. Bu sebeple bu 
sene bilgilendirme çalışmalarımız tesis yönetim 
firmalarını ve jeotermal enerji tedarikçilerini 
ve termik santral işletmecilerini de kapsıyor. 
Periyodik muayeneler için yapılan başvuru-
ların öncelikle bir kabul aşaması bulunuyor. 
Yapılan ön tetkiklerde bazı cihazlar, muayene 
için kabul edilmiyor. Bunlar, elimizde test pro-
tokolü bulunmayan cihazlar olabileceği gibi, en 
başından testlerde onay alamayacağı muhakkak 

görülen cihazlar da olabiliyor. Örneğin hiçbir 
bağlantısı olmadan durduğu yerde ölçüm yapan 
cihaza bile şahit olduk. Test için kabul edilen 
cihazlar, bir tutanak ile alınıyor, teslim edilirken 
de diğer bir tutanakla teslim ediliyor. Yapılan 
muayene değerleri ve cihazın seri numarası, 
muayene kayıt defterine işleniyor. Şubat ayı-
nın son gününe kadar alınan başvurular, Mart 
ayının ilk iş günü dijital ortamda Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın datasına aktarılıyor. 
Mart ayının 15’ine kadar basılı evraklar halinde 
Bakanlığın İl Müdürlüğüne teslim ediliyor. Yıl 
sonuna kadar muayene edilen cihazlar ile ilgili 
raporlarımız da takip eden yılın başında yine 
İl Müdürlüklerine teslim ediliyor.

Sayaçların sökülüp takılması 
işlemleri de ehil kuruluşlarca 
yapılmalı

Isı sayaçlarının sökülme ve takılma işlem-
leri için her hangi bir sorumluluk almamakla 
beraber, dikkat edilmesi gereken noktalar 
konusunda uyarılarımızı yapıyor ve istenirse 
güvenilir kuruluşlara yönlendirebiliyoruz. Bu 
konuda ilk etapta uzaktan okuma, paylaşım 
yapan kuruluşlar öne çıkmıştı. Zira bu kuru-
luşlar, cihazlara aşinaydı ve deneyim sahibiydi. 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun bu işlemi yapa-
cak kişilerin belgelendirilmesi ile ilgili bir çalış-
ması mevcut.

Son söz…

QLAB, yaptığı testler ve muayenelerle bir ısı 
sayacının hizmet vermeye devam edip edeme-
yeceğini belgeliyor. Bu, çok ciddi bir sorumlu-
luk ve biz bu sorumluluğun bilinci ile sürekli 
olarak işimize yatırım yapıyor ve bu alanda 
güvenin markası olmaya çalışıyoruz.  TM
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teknik

Su kıtlığı, 2025 yılına kadar insan nüfu-
sunun neredeyse %20'sini doğrudan 
etkileyecek, BM devletinin rapor ettiği 

bu gerçek, dolaylı olarak gezegenin sakinleri-
nin yanı sıra ekonomileri ve tüm ekosistemleri 
de etkileyecek.
Nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri ve 
AI (yapay zeka) teknolojilerinin birleşimine 
dayanan akıllı su sistemleri, bu tahminlerin 
gerçekleşmesini önlemeye yardımcı olabilir ve 
su kaynaklarının tedbirsiz kullanımının neden 

olduğu hasarı giderebilir.
Akıllı su yönetimi, sistemlerin entegrasyo-
nunu, su kaynaklarının kullanımını, kalitesini 
izlemeyi, kontrol etmeyi ve düzenlemeyi, ilgili 
ekipmanı (borular, pompalar vb.) korumayı 
içeren bir önlem paketini benimsemek anla-
mına gelir.
Akıllı su yönetimi sistemleri olarak, insanları 
su sistemlerine bağlayan sensörler, sayaçlar, 
veri işleme ve görselleştirme araçları, aktüa-
törler, web ve mobil kontrol de dahil olmak 

üzere çok çeşitli donanım ve yazılım araçları 
kastediliyor.
Su sektörü için ileri teknoloji çözümleri ara-
sında; dijital sayaç ve sensörler, denetleyici 
kontrol ve veri toplama (SCADA) sistemleri 
ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) bulunmak-
tadır.
Akıllı sistemler, su yöneticileri tarafından veri-
len kararlar yerine, bilinçli ve sistematik olarak 
bilgi sağlayan doğru ve güncel bilgiler suna-
bilir. Bunlar görevleri otomatikleştirebilir ve 

Akıllı Su Yönetimi 
Teknolojisi ve IoT
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•	 Dağıtım boru hattındaki borulardaki stres,
•	 Suyu işleyen ve dağıtan ekipman ve 

makinelerin aşınması, arızası ve daha 
fazlası.

Sensörler tarafından üretilen verileri kullanıla-
rak, su tedarik zincirinin farklı noktalarındaki 
yönetim gerçekleştirilebilir, su kaynakları ve 
ekipmanın değişen koşullarına ilişkin önemli 
bilgiler alınabilir ve talep üzerine verilere 
dayalı düzeltici önlemler geliştirilebilir.

Akıllı sayaçlar ve izleme sistemleri

Akıllı sayaçlar ve izleme merkezleri, gerçek 
zamanlı su tüketimin ölçümüne izin verir, aşırı 
kullanım ve aşırı atık noktalarının tanımlan-
masına yardımcı olur, doğru kullanım şekil-
leri ve gelecekteki tüketim için öngörülerde 
bulunur.
Akıllı su yönetimi teknolojisi, su üretimini ve 
dağıtımını yöneten kurumlar ve geniş ölçekli 
toplu konutlar için çok kullanışlıdır. Akıllı 
sayaçları ve tüketim izleme araçlarını kul-
lanarak, su tüketim rutinleri iyileştirilebilir, 
sürdürülebilirlik ve bütçeleme hedeflerine 
kolaylıkla ulaşabilir.

Otomatik dağıtım sistemleri ve 
hassas algoritmalar

Çevresel sensörler ve önceden tanımlanmış 
veya kendi kendine öğrenen algoritmalar 

personel gereksinimlerini azaltabilir. Örneğin, 
akıllı teknolojiyi kullanarak, Kore Cumhu-
riyeti’ndeki Seul Büyükşehir Hükümeti’nin 
kentin su temini sistemlerini yönetmesi için 
sadece 80 kişiye ihtiyacı bulunmaktadır.
Kore Cumhuriyeti gibi akıllı su teknoloji-
sini test eden ülkeler, ekipman kurulumunda 
anahtar teslimi çözümler, teknoloji / yazılım 
kullanımı ve bakım eğitimi gibi su sektöründe 
akıllı sistemlerin geliştirilmesi için bir model 
sunmaktadır. 
Akıllı sistemlere fon sağlamanın yanı sıra 
teknolojiye erişimin bir başka yolu da özel 
sektör ile ortak olmaktır. Taşkent'teki atölye 
çalışmasında ayrıca su sektöründe kamu-özel 
ortaklıklarının desteklenmesi de ele alınan 
konular arasındadır.
Piyasadaki akıllı teknolojiler su temini yöne-
timi ile sınırlı değildir. Bunlar bir dizi sektöre 
uygulanabilir ve entegre kentsel planlama için 
kullanılabilir. Akıllı sistemler uygulanırken, 
kamu hizmetleri kuruluşları ve şehirler, veri 
toplama ve veri kullanımını su ve atık su yöne-
timi, ulaşım, binalar, enerji (örneğin, bölgesel 
ısıtma ve soğutma), kamusal alan ve güven-
lik, iletişim ve çevre yönetimi gibi sektörler 
arasında entegrasyon düşünülmelidir. Akıllı 
şehir uygulamalarında, mümkün olduğunda, 
yerel alan ağları, hücresel 4G / LTE ağları, 
fiber / bakır ağlar ve düşük güç-geniş alan 
ağlarını içeren mevcut kamu veya özel ağlara 
bağlanmalıdır.

Modern Akıllı Su Teknolojileri

Günümüzde akıllı su teknolojisi, bir tatlı 
su rezervuarından atık su toplama ve geri 
dönüşümüne kadar tüm su tedarik zincirinde 
şeffaflığı ve gelişmiş kontrolü sağlamaktadır.
Akıllı su teknolojilerinde faydayı sağlayan 
ve su arıtımı, üretimi, dağıtımı ve tüketimini 
optimize etmeye yardımcı olan cihazlar, sis-
temler ve yazılım araçları şunlardır:

Sensörler

Sensörler, amaçlarına göre büyük çeşitliliğe, 
dolayısıyla akıllı su yönetiminde geniş uygu-
lama alanlarına sahiptir. Çok temel bir su 
tedarik zincirinde sensörler şunları ölçer:
•	 Ham su kaynağının kalitesi, arıtmadan 

sonra sudaki kimyasal bileşim miktarı/
oranı ve atık su, vb. depolama rezervindeki 
miktarlardaki değişikler,

kullanarak yapılandırılan akıllı bir dağıtım 
sistemi, son kullanım noktasına otomatik su 
temini sağlar. Örneğin akıllı sulama duru-
munda, pulvarize püskürtü halinde, toprak 
nemi, hava nemi ve ürün durumu sensörle-
rinden gelen okumalara bağlı olarak yeterli/
gereken miktarda su sağlar.

Akıllı Su Yönetiminin Amaçları

Akıllı su yönetiminin temel amacı, su kaynak-
larının akılcı kullanımı, sürdürülebilir kulla-
nım ve geri dönüşümüdür. Artan nüfus, artan 
çevre sorunları, gıda ve tarım sektöründeki 
baskı, suyu daha da değerli bir varlık haline 
getirmektedir.
Bu bağlamda, su yönetimi teknolojileri ve 
faaliyetleri aşağıdaki amaçları yerine getirir:
1. Üretim, tarım, enerji üretimi gibi alanlarda 
yüksek hacimlerde kullanılan atık suyu azalt-
mak. Hassas tarım, akıllı sulama ve gerçek 
zamanlı su ölçümü gibi ileri teknoloji uygula-
malarının tanıtılması, yaygınlaştırılması.
2. Su kalitesini artırmak ve kimyasal atık, asit-
lenme gibi doğal kirliliğin önlenmesi. Suyun 
kalitesini iyileştirmek ve korumak için şir-
ketler gerçek zamanlı izleme ve kontrol için 
sensör teknolojisini kullanır.
3. Arıtma tesisleri, dağıtım şebekeleri ve atık 
su geri dönüşüm merkezleri gibi noktalarda su 
sistemlerinin verimliliğini artırmak. Şirketler 
varlık yönetimi için IoT ve veri çözümlerini 
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kullanarak su basıncı, sıcaklık, akış vb. önemli 
ölçümleri göz önünde bulundurabilir, öngö-
rülü bakım uygulayabilir ve arıza ve aksama 
sürelerini önleyebilir.
4. Sızıntı ve nem sensörleriyle donatılmış 
akıllı su yönetim cihazları kullanarak sızıntı 
kontrolünü uygulamak. Her yıl sızıntı ve 
kaçakların neden olduğu hasarı onarmak için 
yaklaşık 3 milyar dolar harcandığı göz önüne 
alındığında, su kaynaklarını ve bütçelerini 
korumak için sızıntı/kaçak kontrolü şarttır.
5. Bir evde, endüstride, ülkede veya tüm geze-
gende, su kaynaklarının farklı düzeylerde kul-
lanımını optimize etmek ve kontrol altında 
tutmak için tüketimin izlenmesi gerekir.

IoT Su Endüstrisini Nasıl 
Geliştirir?

Nesnelerin İnterneti, su endüstrisinin belirti-

len tüm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. 
IoT sayesinde, “Su İnterneti” kavramı ortaya 
çıkıyor. Bu, su tedarik zincirindeki (ham su, 
arıtma tesisleri, dağıtım boruları, kamu hiz-
metleri şirketleri, şirketler ve tüketiciler, vb.) 
tüm sistemleri ve oyuncuları aynı ağa bağla-
mak, kullanılan su kaynakları ve ekipmanların 
durumu hakkında önemli bilgiler sağlayarak 
karar vericilerin elini güçlendirmek anlamına 
gelir.
Su yönetiminin kritik zorluklarından biri, 
herhangi bir şehrin ertesi gün kullanacağı su 
miktarını bulmaktır. Bu, tahmine dayalı analiz 
yardımı ile hesaplanabilir.
Bu tahmine dayalı analizle toplanan ve ana-
liz edilen ve işlevsel olayların, şehirdeki hava 
durumunun dikkate alınmasıyla birleştirilen 
verilere bağlı olarak, ilgili makam tüm nüfusun 
bir günde tüketeceği su miktarını belirleyebilir.
Geniş teknoloji olanakları ve geniş uygulama 
alanları sayesinde, pek çok teknoloji, su endüst-
risinde IoT'in önüne geçemez. Örneğin, IoT 
şunları sağlar:
•	 Su tedarik zincirindeki süreçlerde şeffaflık.
•	 Gerçek zamanlı izleme ve tespit edilen 

sorunları hemen çözme yeteneği.
•	 İnsan gücünün otomasyonu ve 

güçlendirilmesi.
•	 Azaltılmış atıklar sayesinde sürdürülebilir, 

verimli uygulamalar.
•	 Veri analitiği ve tahmin algoritmalarına 

dayanan ileriye dönük su koruma stratejisi.
Bunlar elbette, Nesnelerin İnterneti'nin su 
kaynakları yönetimindeki etkisinin tamamı 
değildir. 

Su Yönetiminde IoT Uygulamaları

IoT ve büyük veri teknolojisinin su endüst-
risindeki süreçleri nasıl iyileştirebileceğini 
gösteren birçok akıllı su çözümü vardır.

Akıllı sulama örneği

IoT profesyonellerinin önde gelen kuruluş-
larından biri olan Bosch, talep üzerine akıllı 
sulama için sensör tabanlı bir çözüm sundu. 
En iyi besin değeri ve en yüksek verim için 
yeterli su aldıklarından emin olmak için, bit-
kilerdeki su durumu ölçülmeye başlandı.
Tesisin “susuzluğuna” dair toplanan veriler, 
hava durumu tahminleriyle birleştirildi. AI 
algoritmaları daha sonra bu verilere dayanarak 
ideal sulama planı hesaplandı ve çiftçilerin 
mahsullerini en üst verimli düzeyde tutmala-
rına yardımcı olundu.

Su sistemi entegrasyonu

Hassas/duyarlı bantlar, boru veya bağlantı 
hasarını hemen tespit etmeye yardımcı olan 
ve ağır sızıntı ve su kaynakları israfını önleyen 
sensör tabanlı sızıntı dedektörleridir. Bu şerit-
lerin hem iç hem de dış mekanda kurulumu 
ve kullanımı inanılmaz derecede basittir, bu 
nedenle evler, ofisler ve halka açık alanlar için 
mükemmeldir.

Yağmur ve yağmursuyu yönetimi

Bu alanda çalışan şirketler, hanelerin ve tüm 
mahallelerin su ihtiyacını tam olarak sağla-
yabilmek üzere; her yerde bulunabilecek bir 
su kaynağı olarak yağmursuyunu kullanıla-
bilir hale dönüştürmektedir. Şirket, yağmur 
suyunu toplamak ve şebekeye bağlı büyük 
bir su kaynağına dönüştürmek için IoT ve 
veri çözümleri tasarlar ve uygular. Bu yak-
laşım, Nesnelerin İnternetinin su kaynakları  
yönetiminde uygulanmasının, daha sürdürü-
lebilir ve esnek bir yaşam için yeni seçenekle-
rin kilidini açmasına nasıl yardımcı olduğunu 
göstermektedir. TM
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1. Enerji Verimliliğinin Tanımı ve 
Önemi

Günümüzde elektrik enerjisinin kul-
lanımı oldukça yaygın bir hale gel-
miş olup günlük yaşamın ve çalışma 

hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gel-
miştir. Ekonomik büyüme, nüfus yoğunluğun-
daki artış ve gelişen teknolojinin paralelinde 

elektrik enerjisine olan talep tüm dünyada 
gün geçtikçe artmaktadır. Elektriğe karşı artan 
bu bağımlılıktan dolayı elektrik şebekele-
rinde oluşan herhangi bir kesinti sonucunda 
endüstriyel tüketicilerde oldukça büyük maddi 
kayıplar oluşurken mesken tüketicilerinde de 
memnuniyetsizlik görülmektedir. Bu sebeple 
elektrik enerjisinin üretildiği üretim santral-
leri, iletildiği iletim şebekesi ve son tüketiciye 

İsmail Şahin
Power Technologies International

Fatih Çetin
Digital Industries Customer Services

Siemens San. ve Tic. A.Ş, 
Yakacık Caddesi No:111 34870 İstanbul, Türkiye

Enerji Verimliliğinde Bulut 
Tabanlı Büyük Veri Analizi
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3. Enerji Verimliliği için Veri 
Toplama, Uzaktan İzleme ve 
Kontrol

Enerji verimliliği için ilk aşamada kullanıla-
cak veriler tesisin mevcut durumdaki, sürekli 
işletme koşulundaki ölçüm değerleridir. Bahsi 
geçen ölçüm değerleri tesisin geçmişte elde 
ettiği verilerdir. Ek olarak çalışmanın detay-

enerjiyi ileten dağıtım şebekelerinin en uygun 
şekilde planlanması gerekmektedir. Bu durum 
günümüz akıllı şebeke yapısındaki ilk aşama 
olan arz güvenliği ve kaliteli enerjinin sağ-
lanmasını karşılamaktadır. Ancak bu çözüm 
tek başına yeterli değildir. Dikkat edilmesi 
gereken en önemli unsurlardan birisi de enerji 
verimliliğidir.
Enerjiyi kontrol altına almak, artan maliyet 
ve çevresel etkiler üzerindeki olumsuz etkile-
rini minimuma indirmek adına yapılabilecek 
en etkili yöntemlerden biri enerji verimliliği 
uygulamalarıdır. Enerjiyi verimli kullanma-
nın yolu ise enerji kaybının minimum düzeye 
indirilmesi ile sağlanır.
Ulusal Enerji Verimliği Eylem Planı’nda 
belirtildiği üzere enerji verimliliği; enerji mali-
yetlerinin ekonomiye olan yükünün hafifle-
tilmesi, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, 
dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azal-
tılması, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve 
çevrenin korunması hususlarında önemli rol 
oynamaktadır. Dolayısıyla enerjide sürdürü-
lebilirliğin sağlanması için hem arz hem de 
talep tarafında enerji verimliliğiyle ilgili ciddi 
aksiyonların alınması gereklidir. Arz ve talep 
taraflarından sadece birinde gerekli uygulama-
ların yapılması maalesef yeterli olmayacaktır. 
Bu sebeple Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı’nda yapılması gereken eylemler arz ve 
talep taraflarını içerecek şekilde sektörel bazda 
da sınıflandırılmıştır.

2. Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Enerji sağlıktan iletişime, ulaşımdan endüst-
riye birçok farklı sektörde ve farklı şekillerde 
kullanılmaktadır. Her sektörde enerji verim-
liliğini etkileyen proses ve elemanlar birbirle-
rinden farklı olup ayrıntılı özelliklere sahiptir. 
Bu sebeple enerji verimliliği bakış açısıyla her 
bir sektöre bakıldığında farklı uzmanlıkların 
gerekliliği açıktır. Bu amaçla birçok danış-
manlık şirketi Enerji Verimliliği Danışmanlığı 
yetki belgesi ile ulusal ve uluslararası piyasada 
enerji verimliliği hizmeti vermektedir. 
Enerji verimliliği hakkında bir çalışmanın 
yapılabilmesi için sürecin ya da ilgili ekipma-
nın normal koşullar altındaki işleyişinin tam 
anlamıyla incelenmesi, kısacası mevcut duru-
mun hassasiyetle analiz edilmesi gereklidir. Bu 
veriyi sağlamak için en temel ve elzem yöntem 
uçtan uca enerji yönetiminin sağlanmasıdır.

landırılabilmesi için prosesin ve ekipmanların 
kritik çalışma koşullarındaki ölçümlerinin de 
yapılması kaçınılmazdır. Bu sebeple enerji 
verimliliği çalışmalarının en önemli adımla-
rından birisi olan saha etütleri yapılmalıdır. 
Saha etütleri işleyişin tam olarak anlaşılabilir 
olması açısından belirli bir dönem boyunca 
yapılmalıdır. 
Akıllı şebeke altyapısının enerji sektöründe 

Şekil 1. Enerji verimliliğinde bulut tabanlı büyük veri analizinin aşamaları

tesisat market 12/2019 . 41



teknik

yaygınlaşmasıyla birlikte endüstriyel alanda 
yoğun olarak kullanılan SCADA sistemleri 
enerji izleme ve kontrolünü sağlamakla bera-
ber enerji verimliliği için kritik önem arz eder. 
SCADA vasıtasıyla izleme sonucu elde edilen 
veriler ile yapılacak analizler enerji verimliliği 
için nasıl bir yol haritası çizilmesi konusunda 
yol gösterici olacaktır. Etkin bir enerji izleme 
ve yönetim sistemine sahip olmak sahadan 
gelen verilerin sürekliliği konusunda ne kadar 
değerli ise bu verilerin değerlendirilmesi de o 
kadar değerli ve önemlidir.

4. Enerji Verimliliğinde Bulut 
Tabanlı Büyük Veri Analizi

Endüstri 4.0’ın hayatımızda yerini alması 
enerji sektöründeki birçok konuyu etkile-
diği gibi enerji verimliliğini de olumlu yönde 
etkilemiştir. Düşük maliyetli Iot sensörlerin 
sahada var olmasıyla birlikte sistemler sürekli 
izlenebilir, anlık veri toplanabilir hale gelmiş-
tir. Dolayısıyla enerji verimliliği için olmazsa 
olmaz veriler artık daha yüksek hassasiyet ve 
doğrulukta toplanabilmektedir.
Enerji tüketimi verisi, enerji verimliliği ve 
tasarrufu için kilit rol oynamaktadır. Harca-
nan enerji miktarı ve profili elde edildiğinde 
enerji verimliliği için gerekli optimizasyon 
noktaları rahatlıkla tespit edilebilir. Bu amaçla 
geliştirilen enerji verimliliği analitiği; büyük 
verinin toplanması, işlenmesi ve analitik 

hesaplamalarının yapılması için bulut tabanlı 
bir çözümdür. Büyük veri analitiğinin kulla-
nımıyla ekipman bazında enerji verimliliğinin 
yanı sıra tüm işleyiş rahatlıkla analiz edildiği 
için gerekli süreç iyileştirmeleri de ortaya çık-
maktadır.
Enerji verimliliğinde bulut tabanlı büyük veri 
analizinin uygulanması üç ana fazdan oluş-
maktadır.
•	 Faz 1 - Değerlendirme : İlk aşama tesisin 

mevcut durumunun tespit edilmesiyle 
başlar. Ana akıştaki kritik işlemler tek tek 
belirlenir. Olası tasarruflar ortaya çıkarılır.

•	 Faz 2 – Kurulum  : 
Değerlendirme sonuçlarına göre prosesin 
takibi için gerekli sensör, sayaç, iletişim 
cihazları mevcut cihazlara veya uygun yeni 
ekipmanlara bağlanır. Sahadan buluta ilgili 
veri akışının düzenli bir şekilde sağlandığı 
kontrol edilir.

•	 Faz 3 – Analiz ve Öğrenme 
: Bulut ortamına sahadan gelen veriler 
sürekli olarak analiz edilir. Bu analizler 
tesisin kendi geçmiş verileri kullanılarak 
yapıldığı gibi aynı zamanda benzer 
tesislere ait verilerle karşılaştırmalı olarak 
da yapılabilir. Ortaya çıkan verimlilik 
önerileri ilgili noktalarda uygulanmalıdır. 

Enerji verimliliğinin sürdürülebilir olması 
için üçüncü fazın sürekli olarak aktif şekilde 
kullanılması gerekmektedir. Bunun sebebi 
sürekli olarak sahadan veri toplama, analizle-

rin gerçekleştirilip enerji verimliliği için ilgili 
aksiyonlar güncellenebilir olmasıdır.
Enerji verimliliğinde bulut tabanlı büyük veri 
analizinin faydaları aşağıda belirtilmiştir:
•	 Enerji tüketimi azaltılıp, verimsiz süreçler 

iyileştirilirken üretkenlik artacaktır. Az 
kullanılan enerjiden tasarruf sağlanırken 
üzerine ek olarak artan üretkenlikle 
birlikte gelirlerde artış görülecektir.

•	 Belirli bir dönem için ve düşük 
hassasiyetle elde edilen veriler yerine 
sürekli, anlık ve yüksek hassasiyette 
toplanabilen büyük veriye geçişi 
sağlamaktadır. Büyük veriler kullanılarak 
mevcut durum geçmiş işleyişle 
karşılaştırılabileceği gibi benzer özellikteki 
tesislerle de rahatlıkla karşılaştırılabilir.

•	 Enerji tüketiminin azalmasına bağlı olarak 
CO2 emisyonunda azalma sağlanır.

•	 Geleneksel enerji verimliliği çözümlerine 
karşın sadece belirli bir döneme ait ölçüm 
değerleri üzerinden değil, sürekli ve anlık 
olarak takip edilebilen verileri ve işleyişler 
üzerinden sürdürülebilir bir optimizasyon 
hizmeti sağlanmaktadır.

Dünyadaki örnek uygulamalara bakıldığında 
EnergyIP Enerji Verimliliği Analitiği (EEA) 
birçok farklı sektördeki tesislerde aktif olarak 
kullanılmaktadır. Sektörün önde gelen otomo-
tiv fabrikasında enerji tüketiminde %15’lik bir 
verimlilik görülürken, binalarda %7, atık su 
tesislerinde %6’lar seviyesinde enerji verim-
liliği sağlanmıştır.

5. Değerlendirme

Geleneksel enerji kaynaklarının artan talep 
sebebiyle hızla tükendiği ve ayrıca çevreyi 
olumsuz yönde etkilediği aşikardır. Bu sebeple 
Dünya var oldukça devam edeceğini öngörü-
len, temiz enerji sağlayan yenilenebilir enerji 
kaynakları verimli bir şekilde kullanılmalıdır. 
Bu amaçla hem üretim hem tüketim tarafında 
dikkatli olmalı, maksimum seviyede verimlilik 
sağlanmalıdır. Dijitalizasyonun ve büyük veri-
nin hayata girmesiyle birlikte enerji tüketimi 
anlık olarak izlenebilir ve analiz edilebilir hale 
gelmiştir. Bu avantaj kullanılarak enerji verim-
liliği maksimize edilmelidir. Maksimum enerji 
verimliliği sağlandığında mali kazancın yanı 
sıra CO2 salınımının azalması ve enerji kay-
naklarının ömrünün uzatılması gibi önemli 
çevreci yaklaşımlar ortaya çıkacaktır. TM
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 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
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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
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RÖPORTAJ
BELSİS
“BELEDİYENİN İHTİYACI OLAN 
TEKNOLOJİLERİ EN EKONOMİK ŞEKİLDE 
ANAHTAR TESLİM SUNUYORUZ”

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

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

Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma
Kent, Elektrik ve 
Aydınlatma

Makale

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

But Not Shaken
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Turkey-Stirred 
But Not Shaken

“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel
Sabancı University:

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

Turkey is a World 
Leader in Mega 
Projects

Turkey is a World 
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Projects
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“More domestic and 
more renewable energy” 

era started in Turkey

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

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
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66
Isıtma, Soğutma,

Klima ve 
Havalandırma Ekipmanlarının 

Montaj, Servis ve 
Uygulama Tekniği Dergisi

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

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

21 - 23 Nisan 2020 / Poznan - Polonya

12. Uluslararası Isıtma, Soğutma, Havalandırma Teknolojileri ve
Su ve Kanalizasyon Sistemleri Fuarı

ORTA AVRUPA ISITMA - SOĞUTMA SEKTÖRÜ
BU FUARDA BULUŞUYOR

30,000

Ziyaretçi

pazarlama@ladin.com.tr
0 (212) 356 00 56

21 - 23 Nisan 2020 / Poznan - Polonya

12. Uluslararası Isıtma, Soğutma, Havalandırma Teknolojileri ve
Su ve Kanalizasyon Sistemleri Fuarı

ORTA AVRUPA ISITMA - SOĞUTMA SEKTÖRÜ
BU FUARDA BULUŞUYOR

30,000

Ziyaretçi

pazarlama@ladin.com.tr
0 (212) 356 00 56



21 - 23 Nisan 2020 / Poznan - Polonya

12. Uluslararası Isıtma, Soğutma, Havalandırma Teknolojileri ve
Su ve Kanalizasyon Sistemleri Fuarı

ORTA AVRUPA ISITMA - SOĞUTMA SEKTÖRÜ
BU FUARDA BULUŞUYOR

30,000

Ziyaretçi

pazarlama@ladin.com.tr
0 (212) 356 00 56

21 - 23 Nisan 2020 / Poznan - Polonya

12. Uluslararası Isıtma, Soğutma, Havalandırma Teknolojileri ve
Su ve Kanalizasyon Sistemleri Fuarı

ORTA AVRUPA ISITMA - SOĞUTMA SEKTÖRÜ
BU FUARDA BULUŞUYOR

30,000

Ziyaretçi

pazarlama@ladin.com.tr
0 (212) 356 00 56










