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Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik 
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100

Vitocrossal 100_Termodinamik_TR.indd   1 30.05.17   16:05



Editörden

  

lu sınavlarla sınarken, tüketicilerimizi yerli ürün alımına 
teşvik etmek, yapılacak en doğru hareketlerden biri. Bu 
anlamda yerli üretim logosu fikrini alkışlıyorum. 

Gelgelelim, bir iletişimci olarak altını çizmeden edeme-
yeceğim bir küçük husus var: Bu kadar başarılı bir proje 
için geliştirilen logo, neden Türkiye’nin en büyük gay-
rimenkul şirketlerinden Turyap’ın logosunun deforme 
edilmiş hali gibi? Haydi logoyu tasarlayan ekip bunu 
fark etmedi diyelim; yine de logo size de oldukça soğuk 
gelmedi mi? Grafik tasarımcı bir arkadaşımın logoyu ilk 
gördüğünde tepkisi aynen şu oldu: “O el neden sakat?” 

Diyebilirsiniz ki şekil değil fikir önemli, diyeceğim şu ki: 
Fikri ayakta alkışlıyoruz ama tüm dünyada pazarlama - 
satış ekiplerinin adı gibi bildiği bir gerçek var ki ambalaj, 
ürünün satışını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. 
Ambalaj üzerindeki her şey tüketiciye bir mesaj iletir ve 
satın alma kararını etkiler. Buna renkler ve hatta yazılar-
da kullanılan fontlar (yazı karakterleri) ve puntolar (yazı 
karakterlerinin boyutu) bile dahildir. Dolayısıyla şahane 
bir fikir şahane bir logo ile taçlandırılsaydı çok daha şık 
ve üreticimizin çabasına layık olurdu kanaatindeyim. 

Yine de yeni logonun tüm sektörümüze özellikle de 
yerli üreticilerimize bol şans bol kazanç getirmesi 
temennisiyle…

icaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açık-
lamaya göre; etiket, tarife ve fiyat listelerinde 
‘yerli üretim’ logolarının bulunmasına dair yö-

netmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Ticaret İl 
Müdürü Alaattin Fırat, şu ifadelere yer verdi: “18/9/2018 
tarih ve 30539 ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, 
3/10/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenle-
me ile anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde değişikliğe 
gidilerek etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgi-
lere; malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya 
başladığı tarih ve üretim yeri Türkiye olan mallar için, 
Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo veya 
işaret hususları eklenmiştir. Bakanlığımız tarafından tü-
keticilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde 
üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk 
bakışta çekecek nitelikte ‘yerli üretim’ logosu hazırlan-
mıştır. Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife 
ve fiyat listelerinde ‘yerli üretim’ logosunun kullanılması 
zorunlu olup, logonun tüketicilerin rahatça görebilece-
ği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmesi ve logo-
nun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlar-
da ‘yerli üretim’ logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer 
alan oranlara uyulması gerekmektedir. Tüketicilerimizin 
yapacakları alışverişlerde bu topraklarda üretilen yerli 
üretim logolu ürünlere dikkat etmeleri gerekmekte-
dir. Yerli üretim logosu ile ilgili detaylı bilgiye Bakan-
lığımızın https://www.ticaret.gov.tr adresli sitesinden 
ulaşılabilmektedir.”

Yerli üretimin desteklenmesi ve tüketiciye ürünün yer-
li olduğunu hatırlatıp satın alma sürecinde onu yerli 
ürünlere yönlendirmek elbette arkasında durulması 
gereken pozitif bir gelişme. Üstelik mevcut ekonomik 
durumumuzdaki –adına ister psikolojik ister reel diye-
lim–  darboğaz, yerli üreticiyi her geçen gün daha zor-

T

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Fikir şahane ama logo biraz “şey” sanki…
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Luftsis Genel Müdürü 
Uğur Darcan: 
“Doğru teknolojiyi, 
doğru biçimde 
transfer ederek 
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dahil edeceğiz”
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Laboratuvarı” Açıldı
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Araya Getirdi
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Makale

Ürün Tanıtımları

Vana-Otomasyon 
Serüveni

• Caleffi Emniyet Ventilleri
• ACREFINE® ASB-CBL Sismik Halat (UL® Listeli)
• AVenS’ten Bakterileri Yok Eden Ürün: VORT HA SYSTEM
• Premix Brülörlü DeltaSchwank Borulu Radyant Isıtıcı
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Haberler

İZKA Destekli EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi ESSİAD 
Tarafından Kuruluyor

İ zmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
Güdümlü Proje Desteği ile Ege 

Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (ESSİAD) öncülüğünde Tire 
Organize Sanayi Bölgesi’ne İklimlen-
dirme Laboratuvarı kuruluyor. Kısa süre 
içinde yatırım çalışmalarına başlanacak 
olan Endüstriyel Havalandırma, İklim-
lendirme ve Soğutma Cihazları Sektör 
Laboratuvarı, EHİS LAB Akredite Test ve 
Analiz Merkezi için bilgilendirme top-
lantısı Tepekule Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. Sektör ürünlerinin kapasite, 
performans, gürültü ve elektriksel güven-
lik testlerini tek çatı altında gerçekleş-
tirecek EHİS LAB hakkındaki toplantıya 
İZKA Genel Sekteri Dr. Mehmet Yavuz, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Semerci, EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Muhsin Dönmez, Tire OSB 
Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, 
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği 
(İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Şanal ile sektör dernekleri temsilcileri ve 
dernek üyeleri katıldı.

İZKA	desteği
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sek-
reteri Dr. Mehmet Yavuz İZKA Güdümlü 
Proje desteği kapsamında hayata geçe-
cek olan laboratuvarın ülkeye önemli bir 
katkı sağlayacağını söyledi. Endüstriyel 
havalandırma, iklimlendirme ve soğutma 
cihazları sektörünün İzmir’de küme-
lenme potansiyeli en yüksek sektör olarak 
belirlediklerinin altını çizen Yavuz, bu 
laboratuvarın ülkeye kazandırılmasında 
pay sahibi oldukları için gururlandıklarını 
ifade etti.

Türkiye’de	ilk	olacak
Toplantıda konuşan ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Semerci sektörün 
büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan 
EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi 
kurma görevini Türkiye iklimlendirme 
sektörünün desteğini alarak üstlendik-
lerini söyledi. Tire OSB’de kendilerine 
tahsis edilen 5 bin metrekare alanda 
kurulacak ve Türkiye’de bu kapasitede 
ilk olacak EHİS LAB sayesinde, sektör fir-
malarının artık ürünlerini yurtdışında test 
etmek zorunda kalmayacağını açıklayan 
Semerci, “Bu sayede ürün testleri için 
harcanan milyonlarca Liranın ülke içinde 

kalması sağlanırken üretim de teşvik edil-
miş olacak. Laboratuvar ile teçhizat ve 
bilgi birikimi bakımından daha da geli-
şecek sektör teknoloji üreten bir yapıya 
kavuşup ihracat kapasitesinin artması 
ile Türkiye’ye daha çok ekonomik katkı 
sağlayacak” dedi.
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REVIT
İÇERİK PAKETİ

Hemen
indirin!

ÜCRETSİZ

Pilsa

Pilsa

EŞSİZ ÖZELLİKLER
• ‘As built’ projelerin
    tasarlanmasında en hızlı çözüm
• Akıllı asistan desteği
• Eksiksiz ve hatasız malzeme listesi

hemen şimdi indirin  
wavin.com/tr-tr/BIM-Center

BIM
parmaklarınızın ucunda

en güvenilir mekanik 
boru tasarımı

CONNECT TO BETTER



Haberler

Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları
Girne Mh. Irmaklar Sk. Küçükyalı İş Merkezi

A Blok No:72/28A 34852 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 366 10 80 Faks: +90 216 366 10 81

info@resterm.com   www.resterm.com

- Galvaniz - Paslanmaz çelik kasa
- 304 AISI ısıtıcı elemanlar
- 0,5-1200Kw güç aralığı (Dikdörtgen + Santral)
 0,5-20Kw güç aralığı (Yuvarlak)
- İstenilen model - ölçü ve güçte özel üretim
- 2 kademeli sıcaklık emniyeti
- Otomasyon uyumlu modeller
 Kademe kontrolü. 0-10V kontrol
 Modbus RTU - Bacnet MS/TP Entegrasyon
- Kolay montaj, IP43 koruma
- CE onaylı ürünler

KANAL TİP &
SANTRAL TİP
ELEKTRİKLİ

ISITICILAR

Haberler

Wavin’in Desteğiyle İnşa Edilen 
Dünyadaki İlk Plastik Yol 
Kullanıma Açıldı

W avin Pilsa’nın bağlı 
olduğu Wavin 

Group’un desteğiyle dünya-
nın ilk plastik yolu Wavin’in 
merkezinin de bulunduğu 
Hollanda’nın Zwolle şeh-
rinde kullanıma açıldı. Bu 
yeni konsept, üç yıl önce yol 
inşaat şirketi KWS tarafından sunuldu. Wavin ve Total ortak 
bir girişim başlatarak bu konseptin bir ürüne dönüştürülmesi 
konusunda çalışmayı sürdürdüler. 
İlk plastik bisiklet yolu 30 metre uzunluğunda ve Hollanda’nın 
Zwolle şehrinde bulunan Lindestraat ve Verenigingstraat 
bölgeleri arasındaki Deventerstraatweg’in yanında yer alıyor. 
30 metrelik plastik bisiklet yolu, 218 binden fazla plastik 
bardağa veya 500 bin adet plastik şişe kapağına eşdeğer 
geri dönüştürülmüş plastik malzeme içeriyor. Plastik yolun 
bulunduğu lokasyon, sıcaklığın, bisiklet geçişlerinin sayısının 
ve yolun dayanıklılığının dahil olduğu yol performansını izle-
mek için sensörlerle donatılmıştır. Bu sensörlere sahip olan 
yol, aynı zamanda dünyanın ilk akıllı bisiklet yolu olma özel-
liğini taşıyor. Plastik yol konseptinin mucidi Anne Koudstaal 
ve Simon Jorritsma konuyla ilgili “Bu ilk pilot çalışma, geri 
dönüştürülmüş plastik atıklardan yapılmış sürdürülebilir ve 
geleceğe dönük bir yola yönelik büyük bir adımdır. Konsepti 
ilk bulduğumuzda, plastik bir yolun nasıl inşa edileceğini 
bilmiyorduk, şimdi biliyoruz” diyor.

Plastik	atıklar	için	yeni	hedef
Dünya çapında her yıl 350 milyon ton plastik kullanılıyor. 
Bununla birlikte, ömrünün sonuna yaklaşan plastiklerin 
büyük kısmı toprağa gömülüyor ya da yakılıyor. Avrupa’daki 
plastik uygulamalarının sadece yüzde 7’si geri dönüşümlü 
plastiklerdir. Geri dönüştürülmüş atıklardan inşa edilen 
plastik yollar sayesinde hem çevrenin korunmasına hiz-
met ediliyor hem de katma değerli yeni bir projenin elde 
edilmesi sağlanıyor. Ayrıca plastik yol uygulaması, daha az 
karbondioksit emisyonu ile çevre üzerinde daha az etki ile 
yolların prefabrik ve modüler bağlantı elemanlarıyla daha 
hızlı bir şekilde inşa edilmesinin yenilikçi bir yolu. İçi boş yapı, 
şiddetli yağmur yağması durumunda suyun tahliyesi için de 
bir çözüm sunuyor. Zwolle’deki plastik yoldan sonra, ikinci 
plastik yol Kasım ayında Hollanda’nın Giethoron bölgesinde 
açılacak. Wavin ve plastik yol projesinin diğer ortakları, 
bu yeni konseptin bisiklet yolunun yanı sıra kaldırım, tren 
peronları ve otopark gibi farklı alanlarda da uygulanması 
için çalışmalarını sürdürüyor. 
Daha detaylı bilgi için: www.plasticroad.eu





Haberler

GF Hakan Plastik’ten Yarının İhtiyaçları için Bugünden Yatırım

P lastik boru sektörünün önemli aktör-
lerinden biri olan GF Hakan Plastik, 

Çerkezköy ve Şanlıurfa’da bulunan tesis-
lerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. 
Son olarak WMS depo yönetim sistemini 
hayata geçiren marka, stok yönetimi ve 
lojistik konusunda verimliliğin artırılma-
sını sağlarken; doğru verilerle yönetim 
sayesinde müşteri memnuniyetini de üst 
seviyelere taşımayı hedefliyor. GF Hakan 
Plastik’in ürün gamında, üstyapı, altyapı 
plastik boru ve ek parçalarının yanı sıra 
endüstriyel ve  tarımsal sulama ürünleri ile 
10 binin üzerinde ürün bulunuyor. Türkiye 
pazarı ile birlikte 70’e yakın ülkeye ihracat 
gerçekleştiren GF Hakan Plastik, sürdür-
düğü çalışmalarla global bir marka olarak 
mevcut pazarların yanı sıra yeni pazarlara 
da en doğru ve en hızlı hizmeti sunmayı 
amaçlıyor. 
Öncelikli olarak Çerkezköy tesislerinde 
hayata geçirilen, 75.000 m² alanı ve  mev-

cut IFS sistemiyle entegre edilen sistem, çok 
katlı depolama, ürün toplama ve sevkıyat 
aşamalarında kullanılan barkod el termi-
nalleri ile destekleniyor. El terminalleri ile 
hızlı bir şekilde uzak mesafeler taranarak 
barkod okuması yapılabiliyor. Yine termi-
nallerin üzerinde bulunan kamera ile anlık 
olarak ürünlerin, palet ve raflardaki ya da 
araç yüklemelerindeki durum fotoğraf-
larının alınması mümkün oluyor. Ayrıca 
üretimden gelen ürünlerin yenilenen raf 
sistemlerine kaldırılmasına, sevkiyatta yük-

leme sürecine kadar birçok noktada kalite 
kontrol süreçleri de takip ediliyor. 2018 yılı 
sonunda sistemin Şanlıurfa tesisinde de 
devreye alınması planlanıyor.

www.maktek.com.tr0850 441 42 00
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Friterm Kuru Soğutucu Ürünlerine Eurovent Sertifikası

Deniz Atik, Kidde’nin Türkiye İş Geliştirme Müdürü Oldu

F

W

riterm, uzun süredir üzerinde çalış-
tığı Eurovent sertifikasyon sürecinin 

Eylül 2018 itibarıyla olumlu sonuçlandığını 
ve 'Kuru Soğutucu' ürünlerinin Eurovent 
sertifikasyon kurumu ECC tarafından ser-
tifikalandırıldığını duyurdu.
Friterm Genel Müdürü Naci Şahin, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, "Sertifikanın şirke-
timiz açısından pazarda fark yaratacak bir 
yenilik olacağına ve şirketimize güç vere-
ceğine olan inancım tamdır. Projede çok 
yoğun emek harcayan AR&GE ekibimize   
ve sürecin başarıyla sonuçlanmasında 
katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür 
ediyor ve başarılı çalışmalarından dolayı 
kendilerini kutluyorum" dedi.

alter Kidde tarafından kurulan ve 
dünyanın en büyük yangın güven-

lik ürünleri üreticilerinden olan Kidde’de 
Türkiye İş Geliştirme Müdürlüğü görevine 
Deniz Atik getirildi. 
1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Makina 
Mühendisliği bölümünden mühendis 
unvanını alarak, 2005 yılında ise Yedi-
tepe Üniversitesi işletme Yüksek Lisans 
Programı’ndan MBA derecesi alarak 
mezun olan Deniz Atik, profesyonel iş 
yaşamına 2000-2003 yılları arasında 
Mas Pompa A.Ş.’de Araştırma Geliş-
tirme Mühendisi olarak başladı. Daha 
sonra 2003-2006 yılları arasında Grund-
fos Pompa A.Ş.’de Satış Mühendisliği-
nin ardından 2006-2009 yılları arasında 
KSB Pompa A.Ş.’de Bina Tekniği Bölüm 
Müdürü olarak çalıştı. 2009-2014 yılları 
arasında endüstriyel sızdırmazlık firması 
AESSEAL şirketinde Satış Direktörlüğü 
görevini üstlenen Atik, 2014-2018 yıl-
ları arasında Tyco Yangın Korunum 
sistemleri A.Ş. firmasında İş Geliştirme 
Müdürü olarak çalıştıktan sonra Kidde 
firmasının Türkiye İş Geliştirme Müdürü 
olarak göreve başladı. TÜYAK Yangından 
Korunma Derneği ve Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi, TÜYAK Seminer Komitesi Başkanı, 

Friterm AR&GE Müdürü Hüseyin Onba-
şıoğlu ise "Kuru soğutucu ürünlerimizle 
Eurovent Sertifikası almak, firmamız için 
önemli bir aşamadır. Ürün seçim yazılımı-
mızda ve ilgili ürün kataloglarında paydaş-
larımıza sunduğumuz tüm ısıl ve akustik 
performans değerlerinin kesinliği ve doğ-
ruluğu Eurovent tarafından da tasdiklendi. 
Bu sertifikanın bizi hem yurtiçi hem de 
yurtdışı pazarda daha da üst seviyelere 
taşıyacağına inanıyorum. Kullanıcılarımız 
artık ihtiyaç duydukları performans için 
katalog verileri üzerinden veya Friterm 
ürün seçim yazılımını (FPS6.x) kullanarak 
kendilerine uygun ürünü tereddütsüz 
seçebilirler"  dedi.

TTMD Üye İlişkileri ve Sosyal Organizas-
yonlar Komitesi Üyesi ve FBİAD üyesi olan 
Atik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
“1917 yılında Walter Kidde tarafından 
Amerika’da kurulan Kidde, gazlı sön-
dürme ve davlumbaz söndürme sistemleri 
alanında köklü üreticilerden biri. 2005 
yılında UTC’nin çatısı altında faaliyet 
göstermeye başlayan Kidde, sektöründe 

birçok ilki gerçekleştirerek sürekli olarak 
üretim ve Ar-Ge yatırımları yapan bir 
marka. Kidde, 35 yıldır Türkiye’de Yan-
mar Endüstri ve Ticaret A.Ş tarafından 
temsil ediliyor. Kidde, Türkiye’deki marka 
bilinirliğini artırmak adına çalışmalar 
başlattı. Ben de bu doğrultuda Kidde’ye 
dahil oldum. Gelişen teknoloji ile birlikte 
yangından korunma sistemlerinin artan 
öneminin bilinciyle çalışmalarımız devam 
edecek” dedi.
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Airplus İklimlendirme Teknolojileri’nden Yeni Fabrika Yatırımı

A irplus İklimlendirme Teknolojileri üre-
timini, bu sene yaptığı yatırımla Eylül 

ayı başından beri, İstanbul   Anadolu Yakası, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahında, 
Sırapınar Mahallesi, Hüseyinli-Şile gişe çıkı-
şındaki yeni tesisinde, kalifiye personeliyle 
gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili bilgi veren Airp-
lus İklimlendirme Teknolojileri Genel Müdürü 
Kubilay Çiftçi, “Yeni tesisimiz toplam 9 bin 
metrekarelik bir alanda yer alıyor. Bu alanın 
6.700 m2’sini kapalı, 2.300 m2’sini ise açık 
alan oluşturuyor. Kapalı alanda 1150 m2’lik 
2 katlı İdari Bölüm mevcut. İdari Bölümde, 
kalifiye işgücünün sürekliliği ve dış kaynak 
kullanımlı satış sonrası hizmet (servis ağı) 
konularında kaliteyi daim kılmak amacıyla 

geniş bir konferans salonu oluşturduk. Özel-
likle yurtdışı projelerde yerleşik servis hizmeti 
talepleri sebebiyle, adaylara teorik eğitimler 
vermek ve mevcut kaynaklarımıza da taze-
leme eğitimi vererek bilgileri güncellemek 
için ideal olanaklara sahip bu salonumuzu, 
yıl boyunca yoğun kullanacağız. Bu çalış-
malarımızla, hizmet kalitesinin sürekliliğini 
sağlamayı hedefliyoruz. Teorik eğitimlerin 
ardından, showroom bölümünde ürünlerimizi 
tanıtabileceğiz. Bu yatırımımızla birlikte üretim 
kapasitemizi üç katına çıkaracak ve projelere 
daha hızlı cevap verebileceğiz. Her zamanki 
gibi; ilk yatırım maliyeti, ekipman ve işçilik 
kalitesi, enerji verimliliği, projeye uygun esnek 
çözüm alternatiflerimiz, uygun teslim süreleri 
ve özgün tasarımımızla yeni lokasyonumuzda 
da yolumuza sağlam ama daha büyük adım-
larla devam edeceğiz” dedi. Yeni fabrikanın 
mimarisi hakkında da bilgi veren Çiftçi, “Yeni 
fabrikamızda çalışanların konforu, mutluluğu 
ile üretimde kalitenin sürekliliğine ve verimli-
liğe odaklanılan bir mimari tasarım kullandık. 
Tüm departman çalışanlarının ürünlere olan 
ilgisini artırmak, ortak amacı hissetmelerini 
sağlamak için yönetim bölümlerinin yanı sıra 
ortak alanlardan da üretim alanının izlene-

bilmesini sağladık” diye konuştu. Yeni fab-
rikanın üretim hattından da bahseden Çiftçi 
şunları söyledi: “Ürün yelpazemiz oldukça 
geniş. Yeni fabrikamızda da klima santrali, 
DX bataryalı klima santrali, hijyenik tip paket 
klima santrali ve çatı tipi paket klima santrali 
(rooftop), fan coil üniteleri, havuz nem alma 
santralleri, ısı pompalı ısı geri kazanım cihazı, 
tavan tipi ısı geri kazanım cihazı, DX batar-
yalı tavan tipi ısı geri kazanım cihazı, dik tip 
ısı geri kazanım cihazı, sıcak hava apareyi, 
hücreli fanlar, hücreli vantilatör, sığınak fanı, 
davlumbaz santrali, şaft damperi, yer kon-
vektörü, dikdörtgen kanal tipi fan, kanal tipi 
ısıtıcı, aksiyal jet fan ve hepa filtre kutusu 
üretimi yapılmaya devam edilecek. 10 senedir 
olduğu gibi, yurtiçi ve yurtdışında pazarın 
ihtiyaç duyduğu yenilikçi ürünler tasarlanıp 
üretilecek. Üretim hattımızda 10 adet montaj 
hattı olacak. Yeni tesisimiz için 1 adet lazer 
ve 1 adet punch makinesi yatırımımız olacak. 
Montaj hattımızın artması elbette kalifiye 
personel ihtiyacımızı artırıyor. Bununla ilgili 
de hazırlıklarımızı tamamladık. Üretim, satış, 
satış sonrası hizmetler ekibi ve teknik kadro 
ile ‘HVAC için Tek Noktadan Tedarik ve Satış 
Sonrası Hizmet’ sunmaya devam edeceğiz.”

“AB ve Türkiye’de F-Gazlara İlişkin Yönetmelik Uygulamaları” Sektörle 
Paylaşıldı

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
Soğutma Sanayii İş Adamları Der-

neği (SOSİAD) işbirliği ile düzenlenen 
Avrupa ve Türkiye’de Florlu Sera Gazla-
rına İlişkin Yönetmelik Uygulamaları top-
lantısı, 27 Eylül 2018 tarihinde Crowne 
Plaza Harbiye Hotel’de gerçekleştirildi.  
Etkinliğin açılış konuşmalarını SOSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kara-

kuş ve Ozon Tabakasının Korunması Şube 
Müdürü Pervin Doğan yaptı.
Toplantıda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığından Ahmet Codal  “Türkiye’de F-Gaz 
Yönetmeliği ve Güncel Gelişmeler”, Dr. 
Kadir İsa ise “Alternatif Akışkanlar ve REAL 
Alternatives 4 LIFE Projesi” başlıklı birer 
sunum yaptılar. 
Öğlen yemeğinin ardından ise SOSİAD 
Başkan Yardımcısı Barış Uçaner “AB F-Gaz 
Yönetmeliğine Göre AB’ye Ürün ve Hiz-
met İhraç Eden Firmaları Bekleyen Süreç-
ler”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
Zeynep Gökçen Aşan ise “Yönetmeliklerin 
Uygluanması” konularında katılımcıları 
bilgilendirdiler. 
Toplantı, katılımcıların sorularının yanıt-
lanmasıyla sona erdi. 
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K

Systemair HSK, Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı İlk Klima 
Santrali Fabrikasının Resmi Açılışını Gerçekleştirdi

lima santralleri sektöründe Türkiye 
pazar lideri olan Systemair HSK, yeni 

fabrikasının resmi açılışını Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy’un katıldığı törenle gerçek-
leştirdi. Açılışı yapılan yeni üretim tesisi, 
Systemair’in son iki yıl içinde dünya genelin-

deki en büyük yatırımı oldu. 15 milyon Euro 
yatırım değeri ile Dilovası Makine İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin 
metrekare alan üzerinde hayata geçirilen 
yeni fabrika, Türkiye’nin ‘Enerji ve Çevre 
Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen 
LEED Gold Sertifikası’na sahip ilk klima 
santrali fabrikası. Bu yatırımla Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) fon kulla-
nan ilk iklimlendirme firması olan Systemair 
HSK, yıllık 4 bin 500 adet klima santrali üre-
tim kapasitesine sahip fabrikası ile Türkiye’yi 
özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim 
üssü olarak konumlandırdı. 25’ten fazla 
ülkeye ihracat gerçekleştiren Systemair HSK, 
yeni fabrikası ile 5 yıl içinde ihracat oranını 
yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkararak ikiye 
katlamayı hedefliyor. 
Systemair HSK’nın Dilovası Makine İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fab-
rikasının açılış törenine; İsveç Konsolosu 
Therese Hydén, Systemair CEO’su Roland 
Kasper ve grubun faaliyet gösterdiği ülke-
lerin üst düzey yöneticileri ile Systemair 
HSK çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. 
Açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında 
Systemair’in dünyadaki faaliyetleri ve Tür-
kiye’deki hedefleri ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Systemair CEO’su Roland Kas-
per, şöyle konuştu: “1974 yılında kurulan 
İsveç merkezli bir şirket olarak üretimini 
gerçekleştirdiğimiz ürünler arasında; başta 
klima santralleri olmak üzere fanlar, hava 
dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve 

soğutma ürünleri yer alıyor. Avrupa, Kuzey 
ve Güney Amerika, Ortadoğu, Asya ve 
Güney Afrika’da konumlanarak 56 ülkede 
27 fabrikamız ve satış ofislerimizle faali-
yet gösteriyor ve 5 bin 500 kişiye istihdam 
sağlıyoruz. 2017/18 mali yılında 730 mil-
yon Euro ciroya ulaşan Systemair, finansal 
değerlendirmede en yüksek kredi notuna 
(AAA) sahip. Avrupa’da klima santrali pazar 
lideri olan Systemair, fan ve hava dağıtım 
ekipmanlarında da dünyada ilk 3 marka 
arasında yer alıyor.”

İsveçli	Systemair’in	son	iki	yılda	
gerçekleştirdiği	en	büyük	yatırım

Türkiye’de 2000 yılından bu yana satış ofis-
leri bulunan Systemair’in 2012 yılında Türk 
iklimlendirme sektörünün öncü firmala-
rından HSK ile birleştiğini anlatan Roland 
Kasper, bu tarihten itibaren Systemair HSK 
olarak çok daha güçlü bir organizasyon 
yapısı ve yüksek hedeflerle yola devam ettik-
lerini söyledi. Systemair’in Türkiye’ye büyük 
hedeflerle geldiğini ifade eden Kasper, üre-
tim ve istihdam odaklı yatırımlarla büyümeyi 
amaçladıklarının altını çizdi. Bu çerçevede 
Dilovası’nda konumlanan yeni fabrikanın 
Systemair’in dünya genelindeki 13. klima 
santrali fabrikası olduğunu belirten Kasper, 
bu üretim tesisinin grubun son iki yıl içinde 
gerçekleştirdiği en büyük yatırım olduğunu 
vurguladı. Türkiye’nin jeopolitik konumu, 
genç ve dinamik nüfusu, kaydettiği eko-

nomik büyüme ve yüksek potansiyeli ile 
Sytemair için kritik öneme sahip olduğuna 
dikkat çeken Kasper, “Özellikle Ortadoğu 
ve Balkanlar için üretim üssü olarak konum-
landırdığımız yeni fabrikamız bölgesel güç 
olma hedefimize ulaşmak konusunda şir-
ketimiz için stratejik bir rol üstlenecek. Bu 
yatırımla Türki Cumhuriyetlere ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne ihracatımızı da artırmayı 
amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. 

3.	havalimanı,	şehir	hastaneleri	
ve	savunma	sanayinde	
Systemair	HSK	imzası

Aile şirketi HSK’nın global markaya dönü-
şümünün hikayesi, Systemair HSK’nın 
faaliyetleri ve yeni yatırım çerçevesindeki 
hedefleri ile ilgili bilgiler aktaran Systemair 
HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu ise şun-
ları söyledi: “İklimlendirme sektörünün 
duayenlerinden Vural Eroğlu tarafından 
1981 yılında kurulan HSK, distribütörlük-
ler vasıtasıyla malzeme satışı ile yola çıkan, 
ardından 2001 krizi döneminde radikal bir 
kararla üretime başlayan ve kısa sürede 
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hızla büyüyerek hem Türkiye’de klima sant-
ralleri sektöründe pazar lideri olan hem de 
ihracatta büyük başarılar sağlayan bir firma. 
Tüm bu gelişmelerin ışığında HSK, 2010 
yılında İsveçli Systemair’in ilgisini çekti ve 
iki yıl süren görüşme sürecinin ardından 
2012 yılında birleşme gerçekleşti. Birleş-
meden sonra Systemair HSK olarak, başta 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük yatırımı 
olan İstanbul’un 3. havalimanı olmak 
üzere sağlık ihracatına imkan tanıyan 8 
şehir hastanesi, Kuzey Marmara Otoyolu 
tünelleri, stratejik savunma sanayi proje-
leri gibi çok sayıda dev projede yer aldık.” 
Ulusal projelerdeki bu başarıyı uluslararası 
arenaya taşımak amacıyla Hadımköy’de 
konumlanan mevcut fabrika kapasitesini 
2.5 katına çıkararak en üst düzeyde tekno-
lojik yatırımlarla Dilovası fabrikasını hayata 
geçirdiklerini açıklayan Ayça Eroğlu, şöyle 
devam etti: “15 milyon Euro yatırım değe-
rine sahip fabrikamızı yüzde 30 Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası (EBRD) fonu, yüzde 70 
kendi öz sermayemizle inşa ettik. Bu yatı-
rımla EBRD ilk kez iklimlendirme sektöründe 
bir firmaya fon sağlamış oldu.” Systemair 
HSK’nın klima santralleri sektöründe son 5 
yıldır Türkiye pazar lideri olduğunu belirten 
Ayça Eroğlu, aynı zamanda 2011’den bu 
yana klima santrali ihracatında ilk 3 firma-
dan biri olduklarını vurgulayarak sözlerine 
şöyle devam etti: “Systemair’in toplam 
grup cirosu içinde yüzde 5’lik bir paya, 4 
bölge müdürlüğüne ve 340 çalışana sahibiz. 
25’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Yeni fabrikamızla iç piyasaya ürün tedariği 
gerçekleştirecek olmakla birlikte daha çok 
doğu ile batı arasında köprü kurarak ihra-
cata odaklanacağız.“

Ülke	liderliğinden	bölge	
liderliğine	yolculuk	için	“We	
Start”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri 
doğrultusunda Türkiye iklimlendirme sek-
törünün ihracatının 4 milyar dolardan 13 

milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini 
açıklayan Ayça Eroğlu; “Biz de Systemair 
HSK olarak 5 yılda ihracat oranımızı yüzde 
30’dan yüzde 60’a yükselterek klima sant-
rali pazarındaki ülke liderliğimizi bölge 
liderliğine taşımayı ve Türkiye’nin ilk 500 
büyük sanayi kuruluşu arasına girmeyi 
amaçlıyoruz. Hedeflerimize ulaşma yolunda 
fabrikamızı yeni bir başlangıç olarak görü-
yor ve bu çerçevede kurguladığımız “We 
Start” konseptimizle yeni yolculuğumuza 
başlıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Endüstri	4.0’a	uyumlu	fabrikada	
yüksek	verimli	üretim

Yeni fabrika ile ilgili bilgiler paylaşan Syste-
mair HSK Fabrika Müdürü Ayşegül Eroğlu 
ise şu bilgileri aktardı: “Lojistik açısından 
çok avantajlı bir lokasyon olan Kocaeli 
Dilovası Makina İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde konumlanan fabrikamız, 28 
bin metrekare büyüklüğe ve yıllık 4 bin 
500 adet klima santrali üretim kapasitesine 
sahip. Fabrikamızda Endüstri 4.0’a uyumlu 
üretim teknolojilerinin kullanılması saye-
sinde hata riskini minimize ederek yüksek 
verimli üretim gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 
dijital dönüşümün öncü tesislerinden biri 
olan fabrikamız, hedef pazarların ihtiyaç-
larına uygun özelleştirilmiş ürünler üretme-
mize imkan tanıyacak. Ayrıca operasyonel 
verimliliğimizi ve uluslararası standart-
lara uygun ürünler üretme kapasitemizi 
de artıracak.” Fabrikanın üretimden geri 
dönüşüme kadar her aşamada çevreci bir 
üretim tesisi olarak planladığını vurgula-
yan Ayşegül Eroğlu, “Yüksek verimli Syste-
mair iklimlendirme ürünlerinin kullanıldığı 
tesisimizde; yağmur suyunun toplanması, 
su ve enerji tasarruflu ekipman kullanımı, 
verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı 
yalıtımı, atıktan ısı geri kazanım sistem-
leri gibi verimli kaynak uygulamalarını 
hayata geçirdik. Üretim giderlerimizi en 
aza indirgeyecek teknolojik yatırımlar yaptık. 

Örneğin, aydınlatmalarımızı ortam ışığına 
göre kendini ayarlayabilen otomasyonlu 
LED aydınlatmalar olarak seçtik. Binamızın 
enerji sarfiyatını düşürmek için fabrikanın 
kapılarında ısınmış ve soğumuş havanın 
çıkışını engelleyen çift kapı sistemi ve kendi 
markamız olan hava perdelerini kullandık. 
Bina yönetim sistemi ile tüm bu mekanik 
uygulamaları kontrol edebilecek altyapıyı 
kurduk. Bu sayede Türkiye’de “Enerji ve 
Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamına 
gelen LEED Gold sertifikasyonunu almayı 
başaran ilk klima santrali fabrikası olduk” 
dedi. Systemair’ın Ar-Ge merkezi bulunan 
18 ülkeden birinin Türkiye olduğunu açık-
layan Ayşegül Eroğlu, “Ar-Ge çalışmala-
rımız sonucunda fabrikamızda yeni nesil 
klima santrallerine ek olarak havalandırma 
alanında çok sayıda yeni ürün üretmeye 
başladık. Fabrikamızdaki Ar-Ge merkezinde 
çalışan mühendislerimiz yerel projelerde 
görev almanın yanı sıra global projelere 
de destek veriyor. Türkiye’de Systemair 
HSK’nın eski Ar-Ge Müdürü olan bir Türk 
mühendis, bugün İsveç’te Systemair’in 
genel merkezinden yürütülen önemli bir 
Ar-Ge projesinin başında görev alıyor” dedi. 
Systemair HSK’nın Systemair için gelişmekte 
olan pazarlar içinde önem derecesine göre 
birinci sırada konumlandığını belirten Ayşe-
gül Eroğlu, “Bu konumlamanın en önemli 
nedenleri; yeni fabrikamızın bölgesel gücü, 
proje satış noktalarındaki hakimiyetimiz ve 
fabrika süreçlerindeki yönetim kabiliyetimiz. 
Bu sebeplerden dolayı, her yıl Systemair’ın 
dünyadaki üst düzey yöneticilerinin katılı-
mıyla gerçekleşen toplantıyı bu sene ilk kez 
İsveç dışında bir ülkede yeni fabrikamızda, 
yurt dışından toplamda 110 Systemair’lının 
katılımıyla gerçekleştirdik. Bu toplantıya 
ev sahipliği yapıyor olmamız Systemair’ın 
Türkiye’ye verdiği önemin göstergelerinden 
biri konumunda. Biz de Systemair HSK ola-
rak ülkemiz için var gücümüzle çalışmayı ve 
yeni yatırımlar için yol almayı sürdüreceğiz” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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Haberler

ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu: “AB iklim hedeflerini 
%45’e yükseltmeye hazırlanıyor”

İ klim değişikliği ve olumsuz sonuçları, 
2000’li yılların başlarında, pek çok-

ları tarafından “fütürist bir varsayım” gibi 
görülürken, geldiğimiz noktada, dünyanın 
pek çok yerinde gündelik yaşam içine kuv-
vetle nüfus etti. Geçmişte görülmedik iklim 
olayları ve yıkıcı sonuçları, sokaktaki adamın 
gündeminde yerini aldı. Artık küresel ısın-
manın frenlenebilmesi için birbiri ardına 
yeni yasal düzenlemeler yapılıyor, ulusla-
rarası zirve toplantıları düzenleniyor, anlaş-
malar imzalanıyor. Tüm bu süreç, enerji 
tüketiminden önemli ölçüde sorumlu olan 
iklimlendirme sektörünü yakından ilgilen-
diriyor. Türkiye iklimlendirme endüstrisinin 
yarım asrı ardında bırakan köklü kuruluşla-
rından ALDAĞ A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanı 
Rebii Dağoğlu, 2035 yılına dikkat çekerek 
şunları söylüyor: “AB’nin 2020 yılına kadar 
yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verim-
liliğinin artışı ve karbondioksit salımlarının 
azalması ile ilgili %20+20+20 hedefi ile 
küresel ısınmanın 2100 yılına kadar mak-
simum +1,5 °C’de tutulabilmesinin ola-
naksızlığı görüldü. Bu hedef güncellendi ve 
%40’lara çıktı. Ama bilim adamları konu-
nun ciddiyetine dikkat çekebilmek adına 
yaptığı araştırmalarla ‘geri dönülemez 
nokta’yı hesaplamaya çalıştı. Karbondioksit 
salımlarının büyük ölçüde engelleneme-
mesi halinde 2100 yılında küresel ısınma-
nın maksimum+1,5 °C’de tutulabilmesi 
hedefine ulaşmanın %67 olasılıkla mümkün 
olamayacağını tespit eden bilim adamları, 
radikal önlemlerin alınmaması halinde ‘geri 

dönülemez nokta’nın 2035 yılı olduğunu 
söylüyor. Bunun olmaması için yeni yasal 
düzenlemelerle 2030 yılına kadar enerji 
verimliliğinin en az %32.5, yenilenebilir 
enerji kullanımının da %32 artması gereke-
cek. Bunun için çok yakın bir zaman içinde 
%40 hedefinin %45’e çıkması için teklif 
verilecek. Hollanda gibi bazı ülkeler bunu 
bile yeterli görmeyip %55 gibi devasa bir 
iyileştirme oranından bahsediyor. İklim-
lendirme endüstrisi olarak bu zorlu müca-
delenin tamamen içinde olmamız gereki-
yor. Enerji kullanan ürün üreticileri olarak 
sadece cihazlarımızda düzenli olarak enerji 
verimliliğini yükseltmek, enerji tüketimini 
azaltmak çabamızın yanı sıra, üretim 
süreçlerimizde de enerji verimliliği çıtasını 
yükseltmeliyiz. ALDAĞ A.Ş. bu vizyonla 

yola çıkarak Manisa 
Akhisar’da örnek teş-
kil edecek 39.000 m2 
açık, 32.000 m2 kapalı 
alana sahip bir tesis 
kurdu. Manisa fab-
rikamız, “Bütünleşik 
Tasarım” anlayışıyla 
ve tamamen yeşil bina 
konseptine uygunluk 
esasıyla dizayn edildi. 
Leed Gold sertifikası 
başvurusu yapacağımız 

fabrikamızda güneş panelleri vasıtasıyla 
kendi elektriğimizi üretebileceğiz. Fabrika-
mızda aynı zamanda atıksuları ve yağmur 
sularını yeniden değerlendirebileceğimiz bir 
sistem oluşturduk. Binanın inşasında kul-
lanılan malzemelerin geri dönüştürülebilir 
malzemeden üretilmiş olmasına özen gös-
terdik. Tüm elektrik ve mekanik aksamının 
enerji sarfiyatını en az düzeyde tutmasına 
ve çevreye karşı duyarlı olmasına dikkat 
ettik. Üretim sahamızın klimatizasyonunda, 
firmamızın ürün gamında yer alan enerji 
ve çevre dostu olan evaporatif soğutma 
sistemlerini ve yine kendi imalatımız olan 
ısı pompası sistemlerini kullandık. Tesisle-
rimizde kullandığımız ileri seviye yalıtım 
sistemleriyle ısı kaybımızı minimize ettik. 
Tüm bu özellikleriyle tesislerimiz ‘Sürdü-
rülebilir bina’ anlayışının adeta canlı bir 
örneği niteliğini taşıyor. Aynı hassasiyeti 
ürettiğimiz cihazlar için gösteriyoruz. Tek-
nolojimizi geliştirirken; EcoDesign kriterleri 
ve ErP yönetmeliklerinin gereklerini göz 
önüne alıyoruz. Bu duyarlılık içindeki tüm 
üretici, satıcı firmalar, müşterilerine ‘fiyat’ 
kavramını cihaz bedeli olmaktan çıkarıp 
‘ömür boyu maliyet’ olarak algılamalarına 
yardımcı olacak bilgilendirmeyi usanmadan 
yapmalı, cihaz ve sistem seçimi yapanların 
da, iklim eyleminin mücadelecileri arasına 
katılmalarına yardımcı olmalıdır.”
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• Klima Santrali
• DX Klima Santrali
• Hijyenik Tip Paket Klima Santrali
• Çatı Tipi Paket Klima Santrali (Rooftop)
• Fan Coil Ünitesi
• Havuz Nem Alma Santrali
• Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı
• Isı Geri Kazanım Cihazı
• Sıcak Hava Apareyi
• Hücreli Fanlar
• Hücreli Vantilatör
• Sığınak Fanı
• Davlumbaz Santrali
• Şaft Damperi
• Yer Konvektörü
• Dikdörtgen Kanal Tipi Fan
• Kanal Tipi Isıtıcı
• Aksiyal Jet Fan
• HEPA Filtre Kutusu
• Otomasyon
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Tel: 0216 420 65 58  Faks: 0216 420 65 59  E-posta: airplus@airplus.com.tr
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Haberler

Gripple, Türk Mühendislerini İngiltere’de Ağırladı

B

U

ağlantı ve askı sistemleri alanında 
küresel ölçekli kuruluş olan Gripple, 

Türk mekanik ve elektrik tesisatı sektör-
lerinin yatırımcılar, müşavirler, projeciler 
ve yüklenicilerinden oluşan bir grubu, 
Sheffield’de ağırladı. 
Gripple’ın merkezi, İngiltere’nin Yorkshire 
ve Humber bölgesinde bir büyük kentsel 
yerleşim birimi olan Sheffield’de bulunu-
yor. Gripple fabrikasını ziyaret ederek ino-
vatif ürünler hakkında bilgi alan grup için 
gezi süresince eğlenceli sosyal etkinlikler de 
düzenlendi. Geziye ilişkin Gripple Türkiye 

Temsilcisi Ulus Yapı A.Ş. yetkilileri, katı-
lımcıların gezinin hem teknik hem sosyal 
veriminden oldukça memnun kaldıklarını 
belirterek özellikle ‘Sheffield’in Endüstri 
Katedrali’ olarak anılan yeni Riverside 
binasındaki göz alıcı çok renkli pencereler 
ile Gripple’ın kurucusu Hugh Facey’nin, 

Ulus Yapı A.Ş., TAKDER’e  Sponsor Oldu
lus Yapı, Türk Akustik Derneği 
TAKDER’in Gümüş Sponsoru oldu. 

1991 yılından bugüne dek akustik cami-
asında önemli çalışmalar gerçekleştiren 
TAKDER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-

fından 31 Mayıs 2017 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hak-
kında Yönetmelik” konusundaki çalışma-
larıyla sektöre liderlik ediyor. 

Titreşim yalıtımı konusunda Türkiye’nin 
önde gelen kuruluşu Ulus Yapı, TAKDER’in 
çalışmalarına uzmanlık alanındaki bilgi ve 
deneyimleri ile katkı sağlıyor.

Gripple’ın da dahil olduğu tüm GLIDE gru-
buna bir armağanı olarak satın alıp restore 
ettirdiği Glide House adlı tarihi yapıdaki 
yemek ve aktivitelerin hafızalarda yer etti-
ğini vurguladı. Gezi programı, Londra’da 
geçirilen bir hafta sonu tatili ile tamam-
landı. 

Cenk A.Ş., “HVAC Uygulamalarında Su Soğutmalı Sistemler” 
Başlıklı 2. Sektörel Farkındalık Seminerini Düzenledi

C enk A.Ş. 27 Eylül Perşembe günü 
Radisson Blu / Ataşehir Otel'de “HVAC 

Uygulamalarında Su Soğutmalı Sistemler” 
başlıklı ikinci Sektörel Farkındalık Semineri 
ni düzenledi. Seminer, sektör profesyonelle-
rinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Başkent 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol 
Kılkış’ın “Artık Isı-Sistemi Soğutma İkilemi 
ve Küresel Isınma” konusundaki sunumunun 
ardından Cenk A.Ş. Genel Müdürü Birhan 
Bakanay, açılış konuşmasını yaptı. Bakanay 
konuşmasında “Cenk A.Ş. olarak su soğutma 
kuleleri, kuru tip soğutucular, hibrid kuleler, 
hava soğutmalı kondenserler, kapalı çevrim 
su soğutma kuleleri ve adyabatik soğutma 
kuleleri imalatı konularında faaliyet gösteri-
yoruz. Soğutma sistemlerinde gerek komple 
dizayn ve imalat, gerekse kapasite artırımı ve 
modifikasyon faaliyetlerini deneyimli mühen-
dis, teknik eleman ve çizim ekibimizle, en 
yeni teknolojileri kullanarak gerçekleştiriyo-
ruz. Aynı zamanda soğutma sistemleri ile 
ilgili komple endüstriyel tesisler ve pompa 
istasyonları inşaatı, otomasyon, elektrifikas-

yon konularında anahtar teslim 
hizmetler de sunuyoruz. Termik 
ve kombine çevrim doğalgaz güç 
santralleri, demir çelik tesisleri, 
rafineriler, petrokimya tesisler ve 
gıda endüstrisi hizmet verdiği-
miz başlıca sektörlerdir. Cenk A.Ş. 
olarak soğutma ihtiyaçlarına en 
ekonomik ve verimli çözümleri 
sunuyoruz” dedi. Birhan Bakanay, 
müşterilerin performans, daya-
nıklılık, kalite, sessizlik ve hızlı ser-
vise önem verdiklerini belirterek 
Cenk A.Ş.’nin tüm bunları karşıladığını vurgu-
ladı. Bugüne kadar elde ettikleri başarıları da 
katılımcılarla paylaşan Bakanay, “Türkiye’nin 
en büyük HVAC soğutma kulesi ve 45000 
m3/h’lik enerji santrali soğutma kulesini üret-
tik, birçok anahtar teslimi soğutma sistemi ve 
hastane projelerinde yer aldık. Rusya’da Cenk 
Rus adlı bir firmamız var, bir yıldır merkezimize 
bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Aynı 
zamanda Ukrayna ve Polonya’da birtakım 
bayilerle çalışıyoruz. Son olarak Düzce’de 

20.000 m2’lik bir fabrika yatırımı yaptık, önü-
müzdeki yıl üretimimizi Düzce’ye taşıyacağız” 
diye konuştu. Bakanay’ın ardından düzenle-
nen oturumda; S. Cevat Tanrıöver, Prof. Dr. 
İrfan Türetgen, Zühtü Ferah, Hamit Mutlu ve 
Toros Arslanyan, “HVAC Uygulamalarında Su 
Soğutmalı Sistemler” hakkında detaylı teknik 
bilgiler verdi. Seminer, Cenk A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ersan Bakanay’ın plaket tak-
dimi ve ardından düzenlenen akşam yemeği 
ile son buldu.
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Haberler

Teskon + Sodex Fuarı ve TESKON Kongresi Nisan 2019’da

T eskon+Sodex 2019 ile iklimlendirme 
sektörünün buluşma noktası, 17-20 

Nisan tarihleri arasında İzmir olacak. Fuar, 
sektörün liderlerini bir araya getirirken, 
TESKON Kongresi de sunduğu akademik 
ve bilimsel çalışmalarla son teknolojiler 
doğrultusunda iklimlendirme ve tesisat 
mühendisliğinin bugünü ve geleceğine yön 
verecek. Alanında dünyanın en büyük sektör 
buluşmalarından biri olan Teskon+Sodex 
2019, sektörün itici gücü olmasının yanı sıra, 
kongre kapsamında ele aldığı konularla da 
yaşadığımız çağın en önemli konularından 
olan iklimlendirme, enerji ve tesisat konu-
sunda yeni farkındalıklar yaratmayı hedefli-
yor. Fuar hakkında değerlendirmelerde bulu-
nan Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander Kühnel “İklimlendirme 
sektörü açısından büyük öneme sahip olan 
Teskon + Sodex Fuarı ve TESKON Kongresi, 
bölgenin potansiyelini açısından oldukça 
önemli bir yere sahip” dedi.
Ege Bölgesi’nin Türkiye iklimlendirme sektö-
rünün önemli üretim alanlarından biri oldu-
ğuna dikkat çeken Hannover Messe Sodeks 

Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel 
şunları ifade etti: “Ege Bölgesi, Türkiye eko-
nomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden 
biri olan iklimlendirme sektörü için önemli 
bir bölge. Bölgenin nitelikli fuarlarda potan-
siyelini sergilemesi bu açıdan çok önemli. 
Teskon+Sodex Fuarı da bu nedenle çok 
önemli bir görev üstleniyor. Fuar bu yıl, 
yaklaşık 1800 m2 alanda, 100’ün üzerinde 
firmanın katılımıyla gerçekleşecek. Firma-
lar, ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, 
pompa, vana sektörlerinin farklı gruplardaki 
ürünlerini fuarda sergileme imkânı bulacak. 
Fuar üretici firmaları tek çatı altında buluştu-
racağı gibi ziyaretçilerine de sektörün yeni-
liklerini keşfetme imkânı tanıyacak. Üretim 

ve kullanım açısından ısıtma, soğutma, 
havalandırma sektörlerinin bölgedeki kalbi 
olan İzmir’e yakışan bir etkinliğe imza ata-
cağımıza inanıyorum.”

Fuar	ve	kongre	bir	arada
Teskon+Sodex Fuar ve Kongresi, sektö-
rün önde gelen kurum ve kuruluşlarının 
işbirliğinde, 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde 
İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Deutsche Messe tarafın-
dan organize edilen fuar, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası adına İzmir şubesi yürü-
tücülüğünde düzenlenecek olan 14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON’a da 
ev sahipliği yapacak. 2019 yılında “Meka-
nik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana 
teması ile düzenlenecek olan TESKON kap-
samında gerçekleştirilecek kongre, seminer, 
kurs, panel, sempozyum, özel oturumlar ve 
sosyal etkinliklerle uzman isimler sektörün 
geleceği konusunda bugünden geleceğe 
katma değer yaratmayı amaçlarken, kongre 
sonrası yayınlanan sonuç bildirgesi de sektör 
için rehber olmaya devam edecek. 

D oğalgazlı Infrared Radyant ısıtma 
konusunda faaliyet gösteren Alman 

üretici Schwank firması Türkiye pazarı 
için Ekim 2018 itibarıyla Optimum Isıtma 
Çözümleri’yle yola devam etme kararı aldı.
Almanya’nın Köln şehrinde üretim yapan, 
dünyada ilk olarak gazlı infrared ısıtma sis-
temleri geliştiren Schwank firması, bugün 
gelinen noktada; iki milyonu aşkın cihazı, 
100 binlerce memnun müşterisi ile bu 
sektördeki dünya liderleri arasında. 40 
ülkede kendi şirketleri ve distribütörlükle-
riyle müşterilerine ulaşan firmanın Kanada 
ve Rusya’da da üretim tesisleri mevcut. 
Tüm ürünlerinde verimlilik ve dayanıklılığı 
ön planda tutan Schwank, son yıllarda 
tasarladığı ışınım oranı en yüksek cihaz-
larla ErP 2018 yönetmeliklerinde belirtilen 
verimlerin üzerine çıkmış ve Almanya’da 
endüstri ödülleri almıştır. Örnek olarak 
supraSchwank model seramik yüzeyli 

Schwank, Türkiye’de Yoluna Optimum Isıtma ile Devam Edecek

cihazlarda %80,9 – yeni 
geliştirilen premix brülörlü 
deltaSchwank borulu tip 
radyant ısıtıcılarda %83’e 
ulaşan ışınım ve %98,6’ya 
ulaşan sezonsal verimlilik 
değerleri mevcuttur. Bu 
yüksek verimler yatırımcılara 
%40’a varan yakıt tasarrufu 
avantajı sağlamaktadır.
Zengin ve enerji verimliliği 
yüksek Schwank ürünlerine 
Optimum Isıtma aracılığı 
ile ulaşılabileceği gibi, hem 
keşif, hem montaj ve hem 
de satış sonrası hizmetler Optimum Isıtma 
tarafından Türkiye’nin dört bir yanında 
hizmet verilmektedir.

Bilgi ve iletişim için: 
Optimum Isıtma Çözümleri A.Ş.

Zümrütevler Mah. Refahlık Sok.
No:5/A   Maltepe – İSTANBUL
Tel   : 90-216-370 15 58
Fax : 90-216-370 15 68
www.optimumisitma.com      
www.schwank.com.tr   

22 TERMODİNAMİK • EKİM 2018





Haberler

Belimo, İsviçre’ye Teknik Gezi Düzenledi

B elimo 23-25 Eylül tarihleri arasında, 
İsviçre genel merkezine teknik gezi 

düzenledi. Zürih Kantonuna bağlı Hinwil şeh-
rindeki genel merkezi ve fabrikasında dam-
per motorları, basınçtan bağımsız kontrol 
vanaları ve enerji vanası tanıtıldı. Düşük delta 
T sendromu, elektronik basınçtan bağımsız 
kontrol prensibi, pompa optimizasyonu ve 
klima santrali konularına değinilen eğitimde 
oldukça verimli teknik tartışmalar yaşandı. 
Eğitimden sonra fabrikada üretim ve tam 
otomatik lojistik sahası gezildi. Son olarak 
İsviçre'nin Alpstein bölgesindeki en yüksek 
dağı olan 2509 metre yüksekliğindeki Säntis 
dağına çıkıldı. Geziye sektörün önde gelen 
tasarım ve proje yönetim temsilcileri katıldı.

ISK-SODEX Fuarı, 2-5 Ekim 2019’da Düzenlenecek

I sıtma, soğutma, klima, havalan-
dırma, yalıtım, pompa, vana, tesi-

sat, su arıtma, yangın, güneş enerjisi 
sistemleri ve bina otomasyonu başta 
olmak üzere iklimlendirme sektörünün 
bütün bileşenlerini bir araya getiren 
Uluslararası “ISK-SODEX” Fuarı, 2-5 
Ekim 2019’da TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek. Hannover 
Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü 
Alexander Kühnel iklimlendirme sek-
törünün ekonomik büyüklüğüne ilişkin 
şunları söyledi: “İklimlendirme sektörü 
Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere 
sahip. Geçen yıl yüzde 11,8 büyüme 
kaydeden sektör 2023 yılına kadar 12 
milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Sek-
törün bu potansiyelini uluslararası fuar-
larda sergilemesi büyük önem taşıyor. 
ISK-SODEX olarak iklimlendirme sektö-
rünü ileriye taşıyacak önemli adımlar 
atıyoruz. 2018 yılında düzenlediğimiz 
fuar hem sektör adına hem de ülke 
adına çok başarılı geçti. Yabancı katı-
lımcı ve ziyaretçi sayılarında çok ciddi 
artışlar kaydettik. Bu başarıyı arttırarak 
devam ettirme noktasında her yıl ken-
dimizi yeniliyoruz. Sektör temsilcileriyle 
yaptığımız görüşmelerde yeni talepler 
geldi. Yeni alanlarla birlikte forumların 

ve panellerin sayısını arttırıp içeriklerini 
zenginleştirmeyi hedefliyoruz.” 

Uluslararası	ticaretin	kapıları	ISK	
SODEX	ile	açılacak

İstanbul’u 2019’da da ulusal ve uluslara-
rası katılımcılarıyla iklimlendirme sektörü-
nün kalbi haline getireceklerini dile getiren 
Kühnel, Türkiye için önemli hedef pazarlar 
hakkında da bilgi vererek şunları ifade etti: 
“İklimlendirme sektörü ihracata yönelik yol 
haritasına 2019 için Güney Amerika ülke-
lerini de dahil etti. Türkiye ihracatçıları için 

bu ülkelerin son derece önemli olduğunu 
biliyoruz ve fuara katılımları noktasında 
biz de çalışmalarımıza hız verdik. Bunun 
yanı sıra Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya 
gibi gelişmiş ülkelerin Türkiye için stratejik 
pazarlar olduğunu görüyoruz. ISK-SODEX 
2019 stratejik pazarların tamamından 
uzman katılımcıları ve ziyaretçileri buluş-
turacağımız bir fuar olacak. Fuar sürecinde 
destekleyici programlar yürütecek; katı-
lımcı ve ziyaretçilere tanışma, iş bağlan-
tıları kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı 
konusunda yeni imkânlar sunacak, B2B 
görüşmelerine ağırlık vereceğiz.”
Deutsche Messe’nin Türkiye iştiraki Han-
nover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından 
organize edilen ISK-SODEX Fuarı; ISKAV, 
DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POM-
SAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB 
işbirliğiyle düzenlenecek.
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D

Danfoss’un 2018 İlk Yarı Sonuçları, Sürdürülebilir Büyümenin Devamını 
İşaret Ediyor

anfoss, açıkladığı finansal sonuçlara 
göre 2018 yılının ilk yarısında yüzde 9 

artışla 3,04 milyar EUR ciro, yüzde 21 artışla 
370 milyon EUR faaliyet kârı (FVÖK) elde 
ederken, hedef pazarlardaki yüksek yatırım 
seviyesini de korudu. Danfoss CEO’su Kim 
Fausing, “Güçlü bir yarıyılı geride bıraktık. 
Geçen yıllarda gerçekleştirdiğimiz inovas-
yon girişimlerinin ve potansiyeli yüksek 
pazarların gelişimine yaptığımız yatırımla-
rın meyvelerini topluyoruz. Aynı zamanda 
bu ivmeyi kullanarak yeni teknolojilere ve 
hem Danfoss’un hem de hizmet ettiğimiz 
pazarların dijital dönüşümlerine yatırım 

yapmaya devam edi-
yoruz. Çözümlerimiz, 
dünyayı dönüştüren 
birçok mega trende 
hitap ediyor. Şehir-
leşme ve iklim değişik-
liğiyle mücadele nede-
niyle enerji verimliliği 
ve dijitalleşmeye yöne-

lik talep artıyor. Küresel enerji tedariğinin 
çevre dostu teknolojilere kayması ile her 
geçen gün birçok sistem mekanikten elekt-
riğe dönüşüyor. Bu süreçte de Danfoss hib-
rid ve elektrikli araçlar, gemiler ve iş maki-
naları için bir teknoloji tedarikçisi olarak 
geleceğin çözümlerini sunuyor” dedi.Kim 
Fausing, bu yıl 20’nci yılını kutlayan Dan-
foss Türkiye’ye olan güvenini İstanbul’da 

düzenlenen basın toplantısında dile getir-
mişti. Türkiye’nin büyüme tutkusunun, yeni 
teknolojileri ve inovasyonları hızla takip 
etmesinin kendilerine büyük bir güven ver-
diğini belirten Fausing, Türkiye’nin önü-
müzdeki yıllarda dünyanın en büyük ilk 
10 ekonomisi arasında yer alabileceğini 
söyledi. 

Danfoss,	Türkiye	ekonomisinin	
büyümesine	katkı	sağlıyor
Danfoss Türkiye, 
2016 yılında yüzde 
16, 2017 yılında ise 
yüzde 15 organik 
büyüme gösterdi. 
2018 yılında da 
çift haneli büyüme 
h e d e f l e d i k l e r i n i 
belirten Danfoss Tür-
kiye Genel Müdürü Emre Gören, “Yarıyıl 
sonuçları itibariyle ciromuz geçen senenin 
aynı döneminin yüzde 15 üzerinde.Yılın 
geri kalanında da, ülkemizin karşı karşıya 
kaldığı tüm zorluklara rağmen altyapı yatı-
rımları, ihracata yönelik makine üretimi 
ve enerji verimliliğine yönelik girişimlerin 
devam edeceğine ve Danfoss’un bu alan-
daki geniş ürün ve çözüm portföyü ile eko-
nomik büyümeye katkıda bulunacağına 
inancımız tam. Türkiye’de enerji verimli-
liği özelindeki çalışmalarımızla hemen her 

sektörde bulunuyoruz. 3. Havalimanı gibi 
birçok referans projenin ısıtma, soğutma, 
havalandırma sistemlerinin tüm elektrik 
ve mekanik kontrolü Danfoss tarafından 
sağlandı. Gıdanın tarladan sofraya ulaşı-
mındaki kayıpların azaltılmasını sağlayan 
soğuk zincir çözümlerimiz ve bilgi birikimi-
mizi sektöre sunmaya devam ettik. Bölge-
sel ısıtma sistemlerinde öncü uygulamalar 
yaptık ve geniş çaplı dönüşüm konusunda 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 
Danimarka’nın enerji konusundaki bağım-
sızlığında son 85 yıldır önemli bir rol oyna-
yan Danfoss olarak, şimdi de Türkiye’nin 
enerjide dış kaynaklardan bağımsız bir 
geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı 
olmak için tüm birikimimizi kullanıyoruz. 
Danfoss’un Türkiye’deki operasyonunun 
20. yılını kutladığımız bu senenin ilk yarı-
sında, ekibimize yatırım yapmaya da devam 
ettik ve ekibimizi büyüttük. Enerji ve iklim 
stratejimiz doğrultusunda LEED platinum 
sertifikalı yeni merkez ofisimizle karbon 
ayak izimizi ve enerji tüketimimizi azalttık. 
Türkiye’deki bir diğer önemli bir yatırımı-
mız olan DAF Enerji firmasının tüm hisse-
lerini sene başında devraldık. Türkiye’nin 
enerjide bağımsızlık stratejisinin önemli bir 
parçası olan bölgesel ısıtma dönüşümünü 
desteklemek için Ar-Ge, üretim ve tasarım 
altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz.”

Danfoss Avrupa İş Konseyi 2018 Gerçekleşti

D anfoss’un 2015 yılında Avrupa Bir-
liği direktifleri doğrultusunda hayata 

geçirdiği Danfoss Avrupa İş Konseyi’nin 
2018 toplantısı; toplam 28 ülkeden, 12 
bin 500 çalışanı temsilen 26 temsilcinin 
katılımı ile tamamlandı. Toplantıda Dan-
foss Türkiye’yi Kıvanç Aslantaş temsil etti. 
Açılış konuşmasında Avrupa Birliği üyelik 
süreci devam eden Türkiye’nin katılımcı 
olarak toplantıda bulunmasının önemi 
vurgulandı. Türkiye’nin yüksek potansi-
yelinin ve coğrafi öneminin altı çizilirken, 
yüksek iş/üretim potansiyeli ile Türkiye’nin 
Avrupa’da artan ticaret hacminden söz 

edildi. Danfoss Power Solutions Neu-
münster Fabrika ziyaretini de içeren bu 
seneki konseyde “Küresel Sürekli Gelişim 
Programı”na ait özel çalıştaylar yapıldı. Bu 
seneki toplantıda “Küresel Kalıcı Gelişim 
Planı”, “One ERP” ile “Sondex Entegras-
yonu” başlıklı sunumlar ön plana çıktı. 
Normalden daha zor şartlara sahip (yaş, 
fiziksel engel vb.) çalışanların motivas-
yonun artırmak için neler yapılabileceği, 
çalışanların kişisel ve sürdürülebilir geli-
şim planlaması gibi aksiyonlar görüşüldü. 
Danfoss Türkiye yönetiminin çalışanlara 
yaklaşımı özellikle beğeni topladı ve örnek 

davranış olarak gösterildi. Danfoss Avrupa 
İş Konseyi’nin, her yıl toplanmaya devam 
edeceği belirtiliyor.
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• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

Kirli ve Atık Suların Tasfi yesinde
İ LERİ TEKNOLOJİLER

GMG
Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç

GMN4
Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç

VIVAS
Kirli Su Atık Pompası

GQS
Kirli Su ve Foseptik için Dalgıç

SC
Kirli Su Atık Pompası

VIVACOR
Parçalayıcı Çarklı Pompa

GMX
Kirli Su Atık Pompası

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

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30 • Faks: (0216) 660 01 33 • info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitteurope.com  •  www.ebitt.com.tr





SMITKA & PİTRE
  İkitelli OSB Çevre San. Sitesi 10. Blok

No: 2  Başakşehir / İSTANBUL
  Tel: +90.212.485 25 82 (pbx)

  www.smitkaprofex.com
  www.pitre.com.tr

Sert poliüretanın (PUR) genleştirilmesinde 
kullanılan HYDROTEC su bazlı bir teknolojidir 
ve tüm Avrupa Standartları ile uyumludur.

Nano teknoloji ile kendi kendini temizleyebilme 
özelliğine sahip PİTRE Ductal® Panelleri, 
Anti-bakteriyel özellikleri sayesinde hijyen 
uygulamalarına uygundur.

daha sızdırmaz
daha mukavim
daha güvenilir
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Haberler

T ürk inşaat sektörünün önde gelen 
firmalarını temsil eden Türkiye Müte-

ahhitler Birliği (TMB), Güney Kore Müte-
ahhitler Birliği (CAK) ile önemli bir işbirliği 
mutabakat zaptına imza attı. TMB ve CAK 
üyesi firmaların özellikle üçüncü ülkelerde 
ortaklığını daha ileriye taşıyacak mutaba-
kat zaptı, TMB Başkanı Mithat Yenigün 
ve CAK Başkanı Joo Hyun Yoo tarafından 
imzalandı. İstanbul’da düzenlenen imza 
törenine, iki birlik heyetlerinin yanı sıra 
Güney Kore Büyükelçisi Hong Ghi Choi de 
katıldı. Türkiye Müteahhitler Birliği Baş-
kanı Mithat Yenigün, “Türkiye ve Güney 
Kore inşaat sektörünün önde gelen fir-
malarını temsil eden birlikler olarak; imza-
ladığımız mutabakat zaptı ile önemli bir 
işbirliği sürecine adım atmanın heyecanını 
yaşıyoruz” dedi. İşbirliği mutabakat zaptı 
ile iki ülke arasındaki mevcut ortaklığa 
güçlü bir ivme kazandırılacağını kaydeden 
Yenigün, “Bugüne kadar Güney Kore’yle 
Türkiye 2011-2018 arasında yaklaşık 25 
milyar dolarlık ortak proje üstlenmiştir. 
Bu protokol çerçevesinde işbirliğimiz arta-
cak, üye firmalarımız birbirlerinin faali-

yetlerini daha yakından takip edebilecek, 
finansal ve teknolojik kapasitelerini bir-
leştirme imkanlarını değerlendirebilecek, 
üçüncü ülkelerde ortak hareket etme ve 
pazar paylarını artırma olanağı bulacak-
tır” diye konuştu. TMB Başkanı Yenigün, 
şöyle devam etti: “Ortaklığımız Sahra Altı 
Afrika başta olmak üzere, Orta Doğu ve 
Avrasya ülkeleri ile Hindistan gibi pek çok 
pazarda yeni projeler yaratmamıza ola-
nak sağlayacaktır. Bu süreçte gerek Türk 
Eximbank, gerek Kore Eximbank’ın da 
değerli desteklerinin önemine bu vesileyle 
dikkat çekmek istiyorum. Türk müteah-
hitleri, yurtdışında bu yıl Ağustos sonu 
itibariyle 11 milyar dolarlık yeni iş tutarına 
ulaştı. Artış eğilimindeki enerji fiyatları ve 

hedef pazarlardaki fırsatların etkisiyle yıllık 
iş tutarımızın bu yılın sonunda yeniden 
20 milyar dolar düzeyine çıkmasını bek-
liyoruz.” Güney Kore Müteahhitler Birliği 
(CAK)  Başkanı Joo Hyun Yoo ise: “Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurduğu Türkiye, bugüne kadar 
önemli bir büyüme kaydetti. Bugün büyük 
potansiyel taşıyan bir ülke konumuna geldi. 
Özellikle inşaat sanayisinde küresel bir güç 
haline geldi” dedi. Yoo, üyeleri ile Türk 
müteahhitleri arasındaki ilişkilerin geliş-
tirilmesinin her iki ülkenin küresel inşaat 
pazarındaki konumunu güçlendirdiğini 
vurguladı. Güney Kore Büyükelçisi Hong-
Ghi Choi, “İki ülke olarak 60 yıldır devam 
eden diplomatik ilişkilerimiz çerçevesinde 
ortaklığımız savunma sanayi başta olmak 
üzere siyasi, ekonomik ve kültürel boyutta 
önemli bir derinlik kazanmıştır. Uzun yıllara 
varan dostluğa sahip iki ülkenin inşaat sek-
törünün önemli temsilcilerini bir araya geti-
ren ve mevcut işbirliğini daha üst düzeylere 
taşıyacak olan bu ortaklık, Türkiye ve Güney 
Kore’nin refahına da büyük katkıda bulu-
nacaktır” diye konuştu.

Türkiye ve Güney Kore Müteahhitleri Güçlerini Birleştiriyor

Ayvaz Bim/Revit® Kütüphanesi Hizmete Açıldı

A yvaz, proje firmalarıyla paylaşmak 
üzere Revit programıyla hazırladığı 

ürün çizimlerini web sitesinde paylaşmaya 
başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvaz 
Endüstriyel Proje ve Ürün Müdürü Serdar 
Ocaktan, bu program sayesinde yapıların 
“damarlarını” oluşturan mekanik, elektrik, 
havalandırma ve yangın gibi tesisatların 
uygulamalarının çok daha verimli yapıla-
rak tesisatların doğru, kaliteli, sağlıklı ve 
uzun ömürlü olmalarını sağladığını söyledi. 
Programı satın aldıktan sonra bu konuda 
altyapısı olan mühendis bir ekibin özel bir 
eğitim alarak işe başladığını belirten Ocak-
tan, uzun süren eğitim döneminin ardından 
uygulamaya ağırlık veren proje mühendis-
lerinin güzel iş çıkardıklarını; proje firma-
larıyla ve  diğer  sektör  paydaşları ile  iş 
birliklerini güçlendirecek çalışmalara imza 
attıklarını dile getirdi. Dünya çapında büyük  
ve kurumsal firmaların bu yazılımı kullandı-
ğını, Türkiye’de ise kendi alanında  Ayvaz’ın 

ilk olduğunu söyleyen Ocaktan, “Yazılıma, 
teknolojiye ve personele muazzam yatırım 
yapan büyük bir ailenin parçası olduğu-
muz için gururluyuz. Revit, bence proje 
firmalarının ve tüm sektör paydaşlarının 
geleceğini teşkil ediyor. İngiltere ve ABD 
başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde 
projeler artık bu programla oluşturuluyor. 
Ülkemizde de bu programın kullanımı hızla 
artıyor. Son dönemde hepimizin yakından 
takip ettiği ve tüm mekanik projede Ayvaz 
ürünlerinin kullanıldığı 3. Havalimanı gibi 
büyük yatırımların mekanik tesisat proje-
leri bu program kullanılarak çiziliyor. Bu 

teknolojinin zamanla çok daha yaygınla-
şacağını düşünüyorum” dedi. Hazırlanan 
çizimleri, Ayvaz’ın kurumsal web sitesinde 
“Bim/Revit® Kütüphanesi” başlığı altında 
proje firmalarına ve tüm sektör üyelerine 
açtıklarını söyleyen Ocaktan, “Hazırladığı-
mız 3D çizimleri web sitemize yükledik ve 
tüm projecilerin kullanımına açtık. Family 
dosyaları güncellendiğinde, kullanıcılara 
düzenli olarak bildirim göndereceğimiz yeni 
bir sistemin temellerini attık. Bu çizimleri 
yalnızca mekanik tesisat projelerinde değil; 
fuarlarda, toplantılarda, seminerlerde, sem-
pozyumlarda ve özellikle eğitimlerde sıkça 
kullanıyoruz. Ayvaz olarak bir ilki daha sek-
töre kazandırmanın haklı gururunu yaşı-
yoruz” dedi. Ocaktan ayrıca bu projede 
kendilerine inanarak maddi, manevi des-
teklerini esirgemeyen Ayvaz yönetimi ve icra 
kuruluna; projenin gerçek emekçileri olan 
Ayvaz Proje Mühendisleri Oğulcan Torun 
ve Batuhan Yavuz’a teşekkürlerini iletti.
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RADYANT ISITMA SİSTEMLERİNDE KURALLAR BAŞTAN YAZILDI !
Endüstriyel ısıtma'da en akılcı yatırıma yok diyemeyeceksiniz.

%98,6 sezonsal verimlilik, bluTek premix yanma teknolojisi,
%83 radyant faktör, %40 tasarru�u



Haberler

Arçelik, ErP Yönetmeliğine Uygun Kombilerini Tüketicilerle Buluşturuyor

B eyaz eşya ve tüke-
tici elektroniğindeki 

başarısını ısıtma sektörüne 
de taşıyan Arçelik, ErP 
(Energy Related Products) 
yönetmeliğine uygun, enerji 
verimliliği yüksek, teknolojik 
ve yüksek kaliteli Arçelik ve 
Beko markalı kombilerini 
tüketicilerle buluşturuyor. 
Arçelik ve Beko kombi ürün 
ailesini ErP Yönetmeliğine 
uygun olarak daha verimli, 
daha akıllı ve daha düşük 
baca gazı emisyonuna 
sahip ürünlerle yenilediklerini söyleyen 
Tüfekçi; “Tüm ürünlerimizde en yüksek 
verimlilik seviyesindeki premiks brülörlü 
tam yoğuşma teknolojisi kullanıyoruz. Pre-
miks brülörlü tam yoğuşmalı kombilerde, 
yakıt ve hava ideal oranda önceden karıştı-
rılarak en yüksek verimde yanma sağlanıyor 
ve maksimum enerji tasarrufu elde ediliyor. 

Konvansiyonel bir kombi ile 
kıyaslandığında bu kombi-
ler kullanıcısına yılda orta-
lama 750 TL kazandırıp 
konvansiyonel kombiye 
göre fiyat farkı 1-1,5 yılda 
karşılanıyor. Enerji verimli-
liği ve doğalgaz tasarrufu 
açısından müşterilerimize 
premiks brülörlü tam 
yoğuşmalı ürünlerimizi 
tavsiye ediyoruz. Bununla 
birlikte, talep eden müşteri-
lerimize sunmak üzere ‘yarı 
yoğuşmalı’ bir ürünü de 

gamımıza dahil etmek üzere gerekli çalış-
maları yürütüyoruz” dedi. Farklı kullanıcı 
ihtiyaçlarına yönelik 3 ana ürün grubuyla 
müşterilere hizmet sunduklarını söyleyen 
Tüfekçi; “CS PP serisi ürünlerimizle A enerji 
sınıfı ısıtma, A enerji sınıfı ve XL kapasite-
sinde sıcak su, yüksek verimli pompa, LCD 
ekran, yüksek modülasyon oranı ve üstün 

kontrol özelliklerini en uygun maliyetle 
sunarken, teknoloji ve üst düzey verimlilik 
tercih eden müşterilerimiz için oluştur-
duğumuz CS NEO ve CS PRODENS serisi 
ürünlerimizle A+ sistem enerji sınıfı ısıtma, 
A enerji sınıfı ve XL kapasitesinde sıcak 
su, elektronik adaptif yanma sistemi, 3,5 
inch renkli LCD ekran, teleskopik baca ve 
üstün kontrol özelliklerini sunuyoruz. Bu 
serideki ürünlerimiz, %94 yoğuşma verim-
liliği, entegre sıcaklık sensörü ve kontrol 
kiti sayesinde ulaşılan A+ sistem enerji 
sınıfı ısıtma seviyesi ile, premiks yoğuş-
malı kombi pazarındaki en yüksek verimlilik 
değerini sağlıyor. CS SOLO ve CS ENDOR 
modellerimiz ise yine orta segment ürün 
olarak müşterilerimizin beğenisine sunu-
luyor. Tüm ürün gruplarında sahip oldu-
ğumuz, rekabette öne çıkan ve çok düşük 
emisyon değerini ifade eden Class 6 NOx 
emisyon değeri ile de iklim değişikliği ile 
mücadele etmeye devam ediyoruz” şek-
linde konuştu. 

A

Arçelik İkinci Kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
rçelik, geçen senenin 
ardından bu yıl da 

Dow Jones Sürdürülebilir-
lik Endeksi’ne (DJSI) giren 
tek Türk sanayi şirketi oldu. 
Sürdürülebilirlik konusunda 
en prestijli platformlardan 
biri olan DJSI’da dünya-
nın en büyük firmalarının 
çalışmaları değerlendiriliyor. 
Şirketler yönetim, finansman faaliyetleri, 
etik konular, değer zincirindeki çevresel 
ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim 
değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zin-
ciri ile insan ve çalışan hakları gibi baş-
lıklar altında değerlendiriliyor. DJSI’a bu 
alanda lider şirketler giriyor. Arçelik geçen 
yılın ardından bu yıl da endekste yer alan 
tek Türk sanayi şirketi oldu. Dow Jones 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde bu yıl dünya-
nın en büyükleri arasında yer alan 1000’e 
yakın şirket değerlendirildi. DJSI, her yıl 
yenilenen metodolojisiyle, yeni risk ve fır-
satları dikkate alarak güncellenen soruları 
ve zorlaşan kriterleri ile kurumsal sürdü-

rülebilirliğin altın standardını 
temsil ediyor. “Dünyada Say-
gılı, Dünyada Saygın’ vizyonu 
kapsamında tüm paydaşları için 
değer yaratmaya devam ettikle-
rini vurgulayan Arçelik CEO’su 
Hakan Bulgurlu, “Arçelik ola-
rak küresel bir şirket olmanın 
sorumluluğuyla sürdürülebilir 
bir dünya için çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Bu yıl 10’uncusunu yayım-
ladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuzda 
da belirttiğimiz gibi hem gelecek nesiller 
hem de rekabet gücümüzü korumak için 
kaynakların verimli kullanımına ve döngüsel 
ekonomiye odaklanıyor, sera gazı salımla-
rımızı en düşük seviyeye indiriyoruz. Tüm 
bu çalışmalarımız sonucunda sürdürüle-
bilirlik odaklı kurumların performanslarını 
küresel olarak takip eden Dow Jones Sür-
dürülebilirlik Endeksi’nin Gelişmekte Olan 
Piyasalar Kategorisi’ne geçen yıldan sonra 
ikinci kez girmenin gururunu yaşıyoruz. 
Sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirme 
konusundaki istikrarımızı tescil eden ve 

şirketimizin uluslararası itibarına katkı yapa-
cak bu önemli başarıyı önümüzdeki yıllarda 
da sürdürmek önceliklerimiz arasında yer 
alıyor” dedi.

Arçelik	Sürdürülebilirlik	
Raporu’na	ödül
Arçelik 10’uncu Sürdürülebilirlik Raporu ile 
Amerikan İletişimciler Derneği (LACP- Lea-
gue of American Communications Profes-
sionals) tarafından Golden Awards-Altın 
Ödül’e layık görüldü. Şirket, Sürdürülebi-
lirlik Raporu’nda Birleşmiş Milletler Sürdü-
rülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 
güncellediği hedeflerine ve bu alandaki 
başarılarına yer verdi. Rapora göre Türkiye 
operasyonlarında üretimden kaynaklı sera 
gazı emisyonları baz yıl kabul edilen 2010’a 
göre yüzde 50 oranında azaltıldı. Dünya-
nın en büyük iklim değişikliğiyle mücadele 
girişimi olan CDP’nin (Carbon Disclosure 
Project) İklim ve Su Programlarında Global 
A Listesi’nde yer alarak dünyadaki 25 şirket 
arasına giren Arçelik, Türkiye’den bu başa-
rıyı elde eden tek şirket oldu.
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Eurovent, ISO 16890 Hava Filtresi Sınıflarının Seçimi Konusunda 
Endüstri Tavsiyesini Güncelledi

urovent 4/23 - “Genel Havalandırma 
Uygulamaları için EN ISO 16890 

Sınıfı Hava Filtresi Sınıflarının Seçimi-2018” 
tavsiye kitapçığında, pratik tablolar ve gün-
cellenmiş bilgiler bulunuyor. Seville'deki 
Eurovent Zirvesi'nde gerçekleşen toplan-
tının ardından, Eurovent Hava Filtreleri 
Ürün Grubu, 4/23 - “Genel Havalandırma 
Uygulamaları için EN ISO 16890 Sınıfı 
Hava Filtresi Sınıflarının Seçimi” tavsiye 
kitapçığının güncellenmiş bir versiyonunu 
yayımladı. 
2018 versiyonu Avrupa standardizasyon 
gelişmeleri ile uyumlu olacak şekilde gün-
cellendi. 
Yayının içeriğinde; farklı filtreler veya farklı 
filtre kombinasyonları kullanılarak gerekli 

filtrasyon verimliliğine ulaşılabileceğini gös-
teren bir uygulamalı tablo da yer alıyor. 
Eurovent 4/23 (2018) tavsiye kitapçığı, EN 
779'dan uzaklaşarak, İç Hava Kalitesi açısın-
dan EN 16890'daki potansiyelden tam ola-

rak faydalanmak üzere, hızlı bir geçişi des-
tekleyen kapsamlı bir rehber niteliğinde. 
Yayın, havalandırma sistemleri, özellikle 
tasarımcılar, müşavirler, tesis yöneticileri 
ve hava filtreleri içeren ekipman üreticileri 
ile ilgili tüm HVAC profesyonellerine hitap 
ediyor. 
Eurovent Hava Filtreleri Ürün Grubu 
(PG-FIL) üyelerinin ortak çalışması netice-
sinde hazırlanan yeni yayın, www.euro-
vent.eu adresindeki Document Webs-
hop'undan ücretsiz olarak indirilebilir. 
Yeni test verileri elde edildiğinde, 4/23 

- “Genel Havalandırma Uygulamaları için 
EN ISO 16890 Sınıfı Hava Filtresi Sınıfları-
nın Seçimi” tavsiye kitapçığı düzenli olarak 
güncellenecek.

Eurovent, Klima Santrali Rehberi Yayımladı

E urovent Derneği’nin Klima Santral-
leri Ürün Grubu ilk “Klima Santrali 

Rehberi”ni yayımladı. 
Yayın, havalandırma sistemlerinin kalbi 
olan klima santralleri konusunda bilin-
mesi gereken her şeyi içeriyor. 53 sayfalık 
ücretsiz yayın, bu önemli teknoloji ürünü 
hakkında gerekli tüm bilgileri, pratik ve 
tarafsız bir şekilde sunuyor. 
Eurovent Klima Santrali (AHU) Rehber 
Kitabı; uygulama alanları, fonksiyonlar 
ve bileşenler, enerji verimliliği ve yaşam 
döngüsü maliyetleri, kontrol sistemi, tasa-
rım ve seçim, sertifikasyon ve standartlar 
hakkında değerli bilgiler içeriyor. 
Yayın sadece üreticilerin değil, aynı 
zamanda danışmanların, tasarımcıların, 
mimarların, test kurumlarının ve günlük 
yaşamlarında klima santralleri ile ilgilen-
mekle yükümlü herkesin ilgisini çekecek. 

Eurovent Klima Santralleri Ürün Grubu 
Başkanı, Trox GmbH firmasından Martin 
Lenz, yayınla ilgili şunları söyledi: “Yeni 
Rehber Kitabın yayımlanması, Ürün Gru-
bumuzun tarihinde yeni bir kilometre taşı 
oldu. Çalışma arkadaşlarım ve ben, bu 
kitabın, bugüne kadar yayımlanmış klima 

santralleri hakkındaki en kapsamlı  rehber 
olduğunu söyleyebiliriz. Amacımız, okuyu-
cuların bir havalandırma sisteminin kalbini 
daha iyi anlamalarını sağlayan, akademik 
olmayan, özlü ve okunması kolay bir yayın 
yaratmaktı.”

Eurovent Derneği Müdürü ve Ürün Grubu 
Sekreteri Morten Schmelzer de şu sözleri 
ekledi: “Teknolojik gelişmede gelinen en 
son noktayı vurgulamak, yaşam döngüsü 
maliyetleri, tasarım ve seçim gibi temel 
konular hakkında farkındalığı artırmak; 
bizim için özel bir öneme sahipti. Okurla-

rın, yüksek kaliteli 
bir klima santralini 
niteleyen özellikler 
konusunda taraf-
sız bir değerlen-
dirme yapabilme-
lerini ve ilk satın 
alma maliyetinin, 
ana argüman ola-
rak görülmemesini 
istiyoruz. Eurovent 
adına, tüm katı-
lımcı üyelere, son 
12 ay boyunca bu 
benzersiz rehber 

kitabını oluşturma konusunda verdikleri 
destek için teşekkür etmek istiyorum.”
Eurovent Klima Santrali Rehberi, www.
eurovent.eu web sitesinin Documents 
bölümünden ücretsiz olarak indirilebi-
liyor. Rehber, artan sayıda bölgeyi ve 
uygulama alanlarını kapsayacak şekilde 
düzenli olarak güncellenecek. 

Eurovent Klima Santrali Ürün Grubu, 
secretariat@eurovent.eu adresine yön-
lendirilebilecek her türlü geri bildirim veya 
talep konusunda yardımcı olacak.
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DemirDöküm İnterakif Ürün Platformu’nu Kullanıma Açtı

D emirDöküm, dijitalleşmeye yönelik 
yatırımlarıyla müşterilerinin haya-

tını kolaylaştırıyor. Geliştirdiği ürünler 
ve dijitalleşme çalışmalarıyla hem iş 
ortaklarının hem tüketicilerinin hayatına 
konfor katan DemirDöküm, “İnteraktif 
Ürün Platformu”nu kullanıma açtı. Dijital 
dünyada tüketici beklentilerine en hızlı ve 
kusursuz şekilde yanıt verebilecek proje-
lere 4 yıldır yatırım yapan DemirDöküm, 
kullanıma açtığı platform ile tüketicilerine 
hem zaman kazandıracak hem de hayat-
larını kolaylaştıracak. Kombiden radya-
töre, şofbenden termosifona, klimadan 
ısı pompasına, VRF sistemlerinden oda 

termostatına kadar iklimlen-
dirme sektöründe merak edi-
len teknolojiler, ürünlerin tek-
nik özellikleri hakkında detaylı 
bilgilerin yer aldığı plat-
formda sergilenecek. Tüketi-
ciler, DemirDöküm ürünlerini 
tek tıkla keşfedip 3 boyutlu 
görsellerini inceleyip vide-
oları izleyebilecek. Projenin 
Türkiye genelinde yapılan bir 
araştırma sonrasında ortaya 
çıktığını belirten DemirDöküm Pazarlama 
Direktörü Bilge Kıran, “İklimlendirme 
sektöründeki ürünler, kullanılan tekno-

lojiler; hayatımızdaki diğer 
ürünlere kıyasla daha teknik 
ve anlaşılması daha zor. Biz 
de tüketicilerimizin hayatlarını 
kolaylaştırmak, farklı başlık-
lar altında satın almak iste-
dikleri ürünlerle ilgili bilgilere 
tek tıkla ulaşmalarını istedik. 
İnteraktif Ürün Platformu ile 
tüketicilerimiz, sadece ürünler 
hakkında detaylı bilgi almaya-
cak, ürün kullanımını, çalışma 

prensibini, montajını takip edip sertifika 
ve kurulum talimatı ile verim etiketine 
kadar her türlü bilgiye ulaşabilecek” dedi.

D

DemirDöküm VPS Kongresi’nden İki Ödülle Döndü
emirDöküm’ün çevre ve sürdürü-
lebilirlik konusundaki yaklaşımı ile 

geliştirdiği projeler, Frankfurt'ta düzenlenen 
Vaillant Group Production System (VPS) 
Kongresi’nde iki ödül birden kazandı. Vail-
lant Group’un üretim, gezegenin sürdürü-
lebilirliği, iş sağlığı ve güvenliği konularında 
geliştirilen projeleri desteklemek amacıyla 
düzenlenen kongrede bu yıl tüm dünya-
dan 12 proje yarıştı. Vaillant Group’un 6 
farklı ülkeden 9 fabrika ve grup koçları ile 
tesis yöneticileri Vaillant Group Merkezi 
Üretim Bölümü temsilcilerini bir araya 
getiren kongre kapsamında yeni nesil 
üretim yaklaşımı, “Yalın Üretim” kavra-
mının, üretim bölümü çalışma kültürüne 
nasıl entegre edilebileceği de görüşüldü. 
VPS Kongresi’nde DemirDöküm ilk ödülü 

“Yalın ve Yeşil Değer Yürüyüşü” projesi, 
ikinci ödülü ise “Transformasyon Projesi” 
ile kazandı. DemirDöküm Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Üretim Direktörü Gürhan Çoban 
konuyla ilgili, “DemirDöküm olarak önce-
liğimiz tüm üretim süreçlerinde çevrenin 
korunması, insan sağlığına zarar vermeyen, 
üstün teknolojiye sahip, aile ve ülke eko-
nomisine değer katan ürünler geliştirmek. 
2017 başında farklı birimleri tek vücutta 
buluşturan projeler, kurum içi sinerjiyi, 
enerjiyi farklı bir noktaya ulaştırdı. Birimle-
rimiz tek yürek halinde, faaliyet verimliliği 
ve çalışma ergonomisini iyileştirmek için 
var gücüyle çalışıyor. Projelere dahil olan 

arkadaşlarımızın verdiği emeklerle kalite 
sisteminden malzeme girişine, yan sanayi 
değerlendirmeden üretim, sevkiyat, iş 
sağlığı ve güvenliğine kadar birçok alanda 
kazanım sağladık. VPS Kongresi’nden 
aldığımız ödüller, sinerjimizin en büyük 
göstergesi. Çalışanlarımızın desteği ile 64 
yıldır olduğu gibi gelecekte de ürünlerimiz, 
üretim kalitemiz, Ar-Ge kabiliyetimiz ve 
projelerimiz ile öncülüğümüzü yeni alanlar 
ekleyerek sürdürmek” açıklamasını yaptı.
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ODE Yalıtım, Eskişehir Üretim Tesisinde Basın Mensuplarıyla Buluştu
O DE Yalıtım; hayata geçirdiği yatırımla-

rını, yeni dönem hedeflerini ve yalıtım 
sektörünü konuşmak üzere, Eskişehir üretim 
tesisinde 5 Ekim 2018 tarihinde bir basın top-
lantısı düzenledi. Toplantıdan bir gün önce 
düzenlediği şehir turuyla ODE Yalıtım, ulusal 
ve sektörel basın mensuplarından oluşan bir 
grubu Eskişehir’de ağırladı. Toplantıda ODE 
Yalıtım Üretim Direktörü Onur Yıldırım’ın üre-
tim tesisi hakkında yaptığı sunumunun ardın-
dan, ODE Yalıtım Satış ve Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, firmanın 
yeni dönem hedeflerini paylaştı. 

“Sektörün	en	gelişmiş	Ar-Ge	
Merkezlerinden	birine	sahibiz”
Ar-Ge’de, 2017 yılında 100 milyon TL yatı-
rımla 75 bin metrekare alan üzerine kurulan 
Eskişehir fabrikalarının bir lokomotif görevi 
gördüğünün altını çizen Özdemir, “Bu fab-
rikamızda sektörün en gelişmiş Ar-Ge Mer-
kezlerinden birine sahibiz. Bu çalışmalarımızı 
aynı zamanda su yalıtımında liderlik hedefi-
miz doğrultusunda sürdürüyoruz ve özellikle 
bitümlü membran pazarında farklı talep ve 
ihtiyaçlara, yaptığımız bu çalışmalar sayesinde 
hızla yanıt verebiliyoruz” diye konuştu. Özde-
mir, yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla son olarak 
bu yıl ODE Alüminyum Folyolu Membran ve 
ODE Granat Viyadük Membran isimli iki yeni 
ürün geliştirdiklerini de hatırlattı.

“Geç	kalma	lüksümüz	kesinlikle	
yok”
Küresel marka olma vizyonu ile halihazırda 5 
kıtada 70’in üzerinde ülkeye ihracat gerçek-
leştirdiklerini belirten Özdemir, şunları söyledi: 

“Geçen yıl yüzde 30 büyüyen firmamız için 
büyümenin lokomotifi bu yıl ihracat olacak. 
Bu doğrultuda 2018, oldukça olumlu geçiyor. 
Yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine 
göre ihracat ciromuzu dolar bazında yüzde 
35 artırdık. Bu rakamı, pazarlarımızı çeşitlen-
direrek yakalamış olmayı, önemli bir başarı 
olarak görüyoruz. Bu yıl, Avrupa başta olmak 
üzere Afrika ve Güney Amerika’da pazarla-
rımıza yenilerini ekledik. İhracatta en güçlü 
yanımız, ihracat yaptığımız ülkelerin, memb-
ran pazarlarına yönelik olarak talebe özel 

hızla ürün gelişti-
rebiliyor olmamız. 
Şu an aralarında 
Ukrayna, Kuveyt, 
İngiltere, Sırbistan, 
Romanya, Katar, 
Ürdün, Tunus, Bul-
garistan gibi ülke-
lerin bulunduğu 11 
ülke için farklı ürün-
ler üzerinde çalışı-
yoruz, kimini son-
landırdık. Ülkelerin 
değişik kalınlıklar, 
farklı kaplamalar 

gibi aslında yurt içi pazarda olmayan birtakım 
talepleri olabiliyor. ODE olarak bu taleplerin 
tümüne yanıt verebilmek odaklı hareket edi-
yoruz. Gelen talebe göre üretim yapmak, 
satış, pazarlama, kalite ve üretim birimleri-
miz arasındaki doğru ve etkin bilgi akışından 
kaynaklanıyor. Bu sayede ilgili pazarlara hızla 
cevap verebiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki global 
rakiplerle yarıştığımız yurtdışı pazarlarda geç 
kalma lüksümüz kesinlikle yok.”

“Bir	hafta	içinde	sıfırdan	üretim	
yapıp,	ürünü	ihraç	edebiliyoruz”
Günümüzün rekabet ortamında kazananı 
artık kalite ile birlikte hızın belirlediğini vur-
gulayan Özdemir,  ODE olarak Ar-Ge’de ina-
nılmaz bir hıza ulaştıklarını söyledi. Özdemir, 
“Artık pazardan aldığımız yeni ürün talebine, 
çok kısa sürede karşılık verebiliyor, bir hafta 
içinde sıfırdan üretim yapıp, ürünü ihraç ede-
biliyoruz. En son geçtiğimiz ay, Katar’dan 
aldığımız pazar verileri ve taleplerini hızla 
değerlendirerek, bir hafta içinde yeni ürün 
üretip sevk ettik. Bu kabiliyetimizle, önümüz-
deki süreçte pazarlarımızı hızla çeşitlendire-
rek, ihracatla büyümeye devam edeceğiz ve 
ihracatın toplam ciro içindeki payını, 2019’da 
yüzde 40’a çıkaracağız” diye konuştu. Global 
marka hedeflerinde, TURQUALITY’nin büyük 
rol oynadığını da kaydeden Özdemir, “Bu yılın 
ilk yarısında ihracat ciromuzun yüzde 55’ini, 
2010 yılından bu yana dahil olduğumuz bu 
destek programı dahilindeki 12 hedef ülkeye 
gerçekleştirdik. Ayrıca ODE olarak, 1 milyon 
doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke 
sayısını her yıl hızla artırarak, Avrupa ağırlıklı 
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“Tıkanmaya Dirençli”
Ters Ozmoz Membranları

Tel: +90 232 486 23 23
contact@burkut.com.tr

www.burkut.com.tr

Yüksek Alman Teknolojisi ile Almanya’da 
Üretilen “Yeni Nesil”

marka membranlar ülkemizde de başarı ile 
görev yapıyor.

Her marka ve her model ters ozmoz 
membranı muadili LEWABRANE marka 

olarak mevcuttur.

olmak üzere büyümeyi sürdürmek öncelikli hedefimiz” dedi.

“Uluslararası	üyeliklerle	sektörde	köprü	
görevini	üstleniyoruz”
ODE olarak, uluslararası dernek ve birlik üyelikleriyle, hedef 
pazarları yakından takip etme imkânı bulduklarını da belirten 
Özdemir, “National Insulation Association (NIA), European 
Industrial Insulation Foundation (EIIF) ve European Waterp-
roofing Association (EWA) üyeliklerimizin ardından, son ola-
rak bu yıl İngiltere merkezli Thermal Insulation Contractors 
Association’a (TICA) üye olduk. Tüm bu üyelikler, her adımını 
global bir marka olma hedefi ile atan markamızı, hedeflerine 
çok daha sağlam adımlarla ulaştırmaya vesile olacak. Bu üyelikler 
sayesinde aynı zamanda ODE, yurtdışındaki bilgi birikimini, 
ülkemize taşımakta köprü görevi de üstlenmiş oluyor” dedi.

“Ürettiğimiz	tüm	ürünler	EPD	Belgeli”
ODE’nin, Türkiye yalıtım sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk Raporu yayımlayan ilk firma olduğunu da hatırlatan Özde-
mir, “Bu raporla aslında ODE, sürdürülebilirlik ve çevre konula-
rında sosyal sorumluluk bilincini şeffaf bir şekilde ortaya koymuş 
oldu. Sosyal sorumluluk, çevre, sürdürülebilirlik kavramlarını, 
kurum kültürüne yerleştirmiş bir şirket olarak ODE, Türkiye’de ve 
dünyada büyürken, sosyal adalet ve çevreyi koruma bilincini asla 
göz ardı etmiyor” dedi. Bu noktada, ODE’nin başta çalışanları 
olmak üzere, tüm paydaşlarına karşı kendini çevre ve doğa 
konusunda sorumlu hissettiğini kaydeden Özdemir, şunları 
söyledi: “ODE’nin ürettiği tüm ürünler bu anlayış çerçevesinde 
EPD Belgeli. EPD belgeli yapı ürünleri, yapılarda sürdürebilirlik 
normlarına uygunluğu ifade ediyor ve LEED, BREEAM ve DGNB 
gibi yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde tercih ediliyor. 
Ayrıca Eskişehir üretim tesisinde de sürdürülebilir uygulamalara 
büyük özen gösterilmiş durumda.”

Paydaş	Paylaşım	Platformu	ile	tüm	eğitim	ve	
seminerleri	tek	çatıda	topladı
ODE olarak, paydaşlarıyla birlikte büyümek misyonları doğrul-
tusunda, bu yılın başında ‘Paydaş Paylaşım Platformu’ adıyla, 
verdikleri tüm eğitim ve seminerleri tek çatı altında topladık-
larını ve sektörlerinde bir ilke daha imza attıklarını aktaran 
Özdemir, bu platform çatısında yürüttükleri faaliyetlerin, tüm 
hızıyla sürdüğünü söyledi. Özdemir, şöyle konuştu: “3P çatısı 
altında yaptığımız farklı seminerlerin kapsamında su yalıtımı 
uygulamacılarına yönelik Uygulamalı ve Teknik Su Yalıtımı semi-
nerleri de bulunuyor. Bu seminerlerimizle bir yılda 17 ilden 400 
uygulamacıya ulaştık. Bu seminerlerde, su yalıtımında doğru 
uygulama yapılmasının altını çiziyoruz. Ayrıca bu çatı altında 
çalışanlarımıza yaptığımız iç iletişim etkinliklerinin yanında, bayi-
lerimize yönelik de etkinlikler düzenliyoruz. ODE Yalıtım olarak 
önümüzdeki dönemde de ülkemizin ekonomik gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla yurt içi ve uluslararası pazarlarda etkinliği-
mizi artırmaya, bunu yaparken de paydaşlarımızla birlikte yol 
almaya devam edeceğiz.”



FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

İMBAT

G

Türk Akımı, UPS Veri Merkezi
azprom iş-
tiraki olan 

South Stream 
Transport B.V., 
Rusya’dan baş-
layıp Türkiye’ye 
u z a n a n  v e 
Avrupa’ya doğal-
gazın aktarılma-
sını sağlayacak 
olan Türk Akımı 
projesinin, Kıyıköy’de bulunan doğalgaz alım terminali-
nin iklimlendirilmesi için İmbat İklimlendirme ve Soğutma 
Sistemleri’ni seçti. TürkAkım doğalgaz boru hattı terminali-
nin UPS veri merkezinde ihtiyaca özel bir çözüm getirilerek, 
İmbat dik tip paket klima cihazları tercih edildi. Projede yük-
sek verimli ve ideal şartlandırmayı sağlamak için İmbat’ın 2 
adet, EC Plug fanlı, 20.000 m3/h debide, 105,5 kW soğutma 
kapasiteli; 2 adet EC Plug fanlı, 15.000 m3/h debide, 86,5 
kW soğutma kapasiteli; 4 adet kondenser fanları dahil olmak 
üzere EC Plug fanlı, 8.000 m3/h debide, 43,1 kW soğutma 
kapasiteli; 2 adet EC Plug fanlı, 3.500 m3/h debide, 22,5 
kW soğutma kapasiteli ve oransal elektrikli ısıtıcılı G5+F7 
filtreli dik tip paket klima cihazları yer aldı. Tesis edilen ci-
hazlar konfor klimasından farklı olarak duyulur ısı oranları 
yüksek termodinamik tasarıma sahip ve toplam soğutma 
kapasiteleri 600 kW’dır. Yüksek verimlilik odaklı Ar-Ge çalış-
malarıyla geliştirilen İmbat dik tip klima cihazlarında, çevreye 
duyarlılığıyla da avantaj sağlayan çevreci akışkan R410a gazı 
kullanılıyor. Hava soğutmalı modellerde 7-220 kW kapasite 
aralığında, su soğutmalı modellerde ise 7-231 kW kapasite 
aralığında 46.000 m3/h debiye çıkan cihazlar, günlük-haftalık 
programlama ve tam otomatik çalışma imkânı sağlıyor. Hem 
verimlilik hem de kullanımda sunduğu faydalarla öne çıkıyor.

 
ALDAĞ

A

Selenium 
Retro9

taköy’de 7500 m² arsa üzerinde yükselen, 62.000 
m2 inşaat alanı bulunan Selenium Retro9, her biri 

18 katlı 2 blokta konut ve ofis seçenekleri ile cadde üze-
rindeki mağaza alanlarından oluşuyor. 225 adet rezidans 
daire, 108 adet ofis ve 15 adet mağazadan oluşan yapısıyla, 
İstanbul’un prestijli projeleri arasında yerini alan Selenium 
Retro9’da Aldağ A.Ş.’nin enerji verimli iklimlendirme çö-
zümleri tercih edildi. Selenium Retro9’da kullanılacak 9000 
m3/h, 10500 m3/h ve 13275 m3/h taze hava debisine ve 
rotorlu ısı geri kazanım bataryasına sahip klima santral-
leri, sorption rotorlu ısı geri kazanım bataryası sayesinde 
iç havanın enerjisini, %60’a yakın verimle, dışardaki taze 
havayı şartlandırabiliyor. Dış ünite ile beraber kullanılan dx 
bataryalı klima santralleri, yüksek enerji verimliliği sayesinde 
enerji ve çevre dostudur. Selenium Retro9’un kapalı havuz 
kompleksinde kullanılacak 43 kg/h nem alma kapasitesine 
sahip Aldağ paket tip havuz nem alma santrali de ortamın 
nemini dengeleyerek ideal konfor koşullarını sağlayacak.

FORM

D

Kurukahveci Mehmet 
Efendi Fabrikası

ünyanın en mo-
dern ilk 10 kahve 

tesisi arasında gösterilen 
Kurukahveci Mehmet 
Efendi Dudullu üretim 
tesisinin iklimlendirme-
de tercihi, Form A.Ş.nin 
pazara sunduğu hava 
soğutmalı Lennox paket 
klimalar oldu. Art deco anlayışına dayalı yapı kimliğiyle iliş-
ki kurularak tasarlanan ve yönetim binasının da yer aldığı 
tesisin imalat bölümlerinin iklimlendirilmesi için toplam so-
ğutma kapasitesi 996 kW olan 4 adet Lennox marka hava 
soğutmalı paket klima kullanılıyor. Projede kullanılan Len-
nox paket klimalarda bulunan free-cooling teknolojisi, iç ve 
dış hava sıcaklık kontrolü ile dış hava şartlarının müsaitliğine 
göre devreye girer, mahali istenilen şartlara getirir ve yüksek 
oranda enerji tasarrufu sağlar. Lennox paket klimaların üfle-
me ve emiş fanları değişken devirli olarak seçildiğinden kıs-
mi yüklerdeki enerji tüketimleri de azaltılabiliyor. Değişken 
debili yüksek verimli EC plug fanlar ile hava debisi ölçümü 
ve ayarı cihazlar tarafından yapılabiliyor (eDriveTM değiş-
ken hızlı fan sistemi). Eurovent A sınıfı enerji verimliliğine 
sahip olan Lennox paket klimalar, tek bir paket cihaz ile tüm 
soğutma, ısıtma, havalandırma ve filtrasyon ihtiyacına çö-
züm sunar. Paket klimalarda kullanılan hava kalite sensörü 
sayesinde taze hava oranı, içerideki insan sayısına göre oto-
matik olarak ayarlanabiliyor, bu sayede taze hava yönetimi 
ile önemli oranda enerji tasarrufu sağlanıyor.
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FORM

 

ALARKO CARRIER

A

Amsterdam Acıbadem 
International Hastanesi

cıbadem Sağlık Grubu’nun Amsterdam Acıbadem In-
ternational Medical Center Hastanesi’nde Alarko Car-
rier tarafından üretilen Laminar Akış Üniteleri kullanılı-

yor. Amsterdam’da Acıbadem International Medical Center 
(Acıbadem IMC) adıyla 5 bin m² kapalı alan üzerine kurulu 
olan tıp merkezinin ameliyathanelerinde, Alarko Carrier’in 
iş ortaklarından 
Admeco’nun ye-
nilikçi ürünleri 
hastanenin ih-
tiyacı olan kon-
foru sunuyor. 
Avrupa’nın ameli-
yathane sistem ve 
cihazlarında güvenilir markası Admeco’nun uzun ömürlü 
FFD 32/32 model Laminar Akış Ünitelerinin montajı gerçek-
leştirildi. Montaj çalışmasına Alarko Carrier ve yetkilileri ve 
Admeco teknisyeni de katıldı.

LOWARA

T

Bursa Entegre Sağlık 
Kampüsü

ürkiye’de sağlıkta hizmet kalitesini yükseltmek ama-
cıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında yapım 

çalışmalarına başlanan şehir hastaneleri projeleri hız kesme-
den devam ediyor. Bu projeler çerçevesinde yapımına devam 
edilen Bursa Entegre Sağlık Kampüsü’nde Lowara pompa 
ve hidrofor sis-
temleri tercih 
edildi. Rönesans 
İnşaat tarafın-
dan Bursa’nın 
Nilüfer ilçesi Do-
ğanköy mevkiin-
de 745 bin 364 
m² arsa üzerine 
inşa edilen Bur-
sa Entegre Sağlık 
Kampüsü tamamlandığında 460 bin 594 m² kapalı alanda 
bin 355 yatak kapasitesine sahip olacak. Sağlık Bakanlığı 
tarafından kamu-özel ortaklığı kapsamında gerçekleştiri-
len projenin mekanik tesisat altyapısında 21 adet frekans 
kontrollü kullanım suyu hidroforu, 225 adet farklı tip ve 
modellerde drenaj ve atıksu pompası, 50 adet atıksu tahliye 
sistemi, 285 adet yüksek verimli in-line sirkülasyon pompası, 
113 adet paslanmaz çelik çok kademeli dikey pompa, 33 
adet uçtan emişli yüksek verimli şaseli tip santrifüj pompa 
(e-NSC serisi) ve 26 adet frekans kontrollü ıslak rotorlu sir-
külasyon pompası (ecocirc XL serisi) kullanıldı.

 

BOREAS

U

OMM - Odunpazarı 
Modern Müze

nesco Dünya 
Kültür Mirası 

geçici listesinde yer 
alan Eskişehir Odun-
pazarı bölgesinde 
inşa edilen ve dünyaca 
ünlü Japon mimarlar 
Kengo Kuma ve Yuki 
Ikeguchi'nin imzalarını taşıyan OMM - Odunpazarı Modern 
Müze projesinde BOREAS’ın yüksek enerji verimliliğine sahip 
klima santralleri tercih edildi. 4500 m2 kapalı alana sahip 
olan OMM - Odunpazarı Modern Müze projesinde; sergile-
me alanları, çeşitli etkinlik mekânları, atölyeler, kafe, müze 
mağazası ve bir butik otel yer alıyor. Eskişehir’e ve Odunpa-
zarı bölgesine çok büyük değer kazandırması beklenen özel 
projede BOREAS A.Ş.’nin kapasiteleri 2.000-17.000 m³/h 
aralığında değişen 8 adet klima santrali bulunuyor. Isı köp-
rüsüzlük sınıfı Eurovent tarafından TB1 olarak belgelenen 
klima santrallerinin yüksek enerji verimliliği ve çevre dostu 
kimliği; sanat, kültür ve çağdaşlığı bir araya getiren bu ya-
pının karakteri gereği tercih sebebi oluyor. Müzenin 2019 
yılında kapılarını açması planlanıyor.

DKM İNŞAAT

İ

Marriott Otel, Konut, 
AVM ve Ofis Projesi

stanbul Şişli Halaskargazi Mahallesi’nde konumlanan 
Marriott Otel, Konut, AVM ve Ofis projesinin yapımı, 

Mehmet Uyanoğlu Şirketler Grubu ve Bertuğbey İnşaat ta-
rafından gerçekleştiriliyor. Proje 177 adet konut, 26 adet 
dükkân, 12 adet 
ofis ve 152 oda 304 
yatak kapasiteli otel 
olarak tasarlandı. 
Proje dahilindeki 
katlar arası darbe 
seslerinin optimum çözümü DKM İnşaat tarafından sağ-
landı. DKM İnşaat tarafından geliştirilen Tunex Darbe Sesi 
Yalıtım Membranı; yapılarda katlar arası ses geçişini en üst 
seviyede engelliyor. Bunun yanı sıra düşük ısı iletkenlik de-
ğeriyle ısı yalıtımına da katkı sağlıyor. 5 mm ve 8/4 mm ka-
lınlığında şap altına, halı, parke, seramik gibi kaplamaların 
altına 17/8 mm kalınlığında mekanik hacimlerde pratik bir 
şekilde uygulanabiliyor. Ayrıca TUNEX, Enerji ve Atmosfer 
(EA), Malzeme ve Kaynaklar (MR), İç Mekan Yaşam Kalitesi 
(EQ), Inovasyon (IN) konularında yapıların LEED puanlama-
sına katkı sağlıyor. Kauçuğun geri dönüştürülerek üretilme-
siyle elde edilen ürünlerin çevresel, ekonomik, sosyal katkısı 
ile yurtiçi ve yurtdışı projelerde büyük ilgi görüyor.
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FORM

 
ETNA

Ç

Mopaş Bahçe Evleri - Çayırova
a y ı r o v a -
Gebze'de yer 

alan Mopaş Bahçe 
Evleri projesinde; 
ETNA ürünleri tercih 
edildi. Proje kapsa-
mında; 5 adet çift 
pompal ı  f rekans 
kontrollü hidrofor sistemi (2HF KO 10/7-30), 10 adet eco-
circXL, EILR serisi ıslak & kuru rotorlu frekans kontrollü sir-
külasyon pompası, 14 adet EFP30 serisi parçalayıcı bıçaklı 
drenaj pompası ve 1 adet TSEN12845+A2 normuna uygun 
yangın pompası tesis edildi. Projede kullanılan EILR serisi inli-
ne kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompalarında; 
pompa giriş-çıkış, pompa gövdesi, fan döküm malzemeden 
olup, sızdırmazlık ise mekanik keçe ile sağlanıyor. EILR se-
risi yeni nesil sirkülasyon pompalarında IE2 tercihen de IE3 
motor kullanılıyor, talep edilmesi durumunda motor üzerine 
entegre frekans kontrol sürücülü versiyonu da mevcut. Pro-
jede kullanılan ETNA HF KO10/7-30 serisi frekans kontrollü 
hidrofor sistemleri ile; basınçlı su temininde talep edilen 
miktarda suyun istenilen basınçta sağlanması garanti edil-
di, böylece kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunuldu. Yeni 
nesil IE2/IE3 motorlu frekans kontrollü ETNA HF KO25/6-75 
T-KI serisi hidrofor sistemlerinin kullanımı ile, klasik hidrofor 
sistemlerine oranla işletim giderleri minimize edildi. ETNA 
HF KO25/6-75 serisi frekans kontrollü hidrofor sistemlerinde 
kullanılan pompalarda; pompa giriş-çıkış gövdeleri, pompa 
gövdesi, fan, difüzör norly malzemeden olup, sızdırmazlık 
ise mekanik keçe (karbon-seramik) ile sağlanıyor. ETNA HF 
KO25/6-75 serisi hidrofor sistemlerinde; taşıyıcı kaide üze-
rinde komple paslanmaz çelik kolektör grupları (opsiyonel), 
eş yaşlandırma özellikli frekans kontrollü panolar kullanılıyor.

AGON MEKANİK

A

Bekir Okan Kültür Sanat 
ve Kongre Merkezi

gon Mekanik A.Ş., 
prestijli projelerde yer 

almaya devam ediyor. Özel-
likle deplasmanlı difüzör uy-
gulamalarında uzman marka 
Alman üretici Krantz ile Okan 
Üniversitesi içerisinde yapılan 
Bekir Okan Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde koltuk altı 
deplasmanlı, basamak tipi deplasmanlı ve özel alından jet 
difüzör olmak üzere farklı tipte ürünleri tercih edildi. Ø 
200 çapında yaklaşık 1500 adet koltuk altı dairesel difü-
zörlerin kullanıldığı proje Doreng Mühendislik’ten Mehmet 
Dağıstanlı tarafından dizayn edildi, projenin uygulaması ise 
Med Makine’den Mehmet Ali Doğanay tarafından yapıldı.

ARMACELL YALITIM

A

Giresun Kale Devlet 
Hastanesi

rmacell Yalıtım'ın 
elastomerik kau-

çuk ürünleri Giresun Kale 
Devlet Hastanesi Projesin-
de tercih edildi. ATR Yapı 
Proje San. ve Tic. A.Ş.'nin 
yüklenici olduğu, Şubat 
2019 tarihine kadar biti-
rilmesinin planlandığı hastane; Aksu Mahallesi eski SEKA 
Fabrikası'nın bulunduğu arazide 72 bin 737,98 m² toplam 
inşaat alanı üzerinde yükseliyor. Y, T ve P şeklinde 3 blok 
halinde 14 adet binadan oluşan yapı, birbirlerine kolayca 
geçiş sağlanacak şekilde bitişik olarak inşa ediliyor.
Giresun Kale Devlet Hastanesi Projesinde Armacell 
Yalıtım'ın yüksek ısı yalıtım özelliği sağlayan ürünleri kul-
lanıldı. Yüksek ısı yalıtım özelliği, güçlü su buhar difüzyon 
direnci sayesinde tam bir yoğuşma kontrolü sağlayan Ar-
macell Yalıtım'ın elastomerik kauçuk ürünleri, enerji mali-
yetlerini de düşürüyor.

DOĞU İKLİMLENDİRME

D

Bursa Kestelli 150 Yataklı 
Devlet Hastanesi

oğu İklimlendir-
me hastane re-

feranslarına bir yenisini 
daha ekledi. Bursa’nın 
Kestelli ilçesinde yapımı 
devam eden ve 23 bin 
metrekare alan üzerine 
inşa edilen hastanenin 
içerisinde 40 poliklinik, 6 ameliyat odası ve 20 yoğun 
bakım ünitesi yer alıyor. Bursa’nın doğu yakasındaki en 
büyük sağlık yapısı olma özelliği taşıyan hastane 27 bin 
metrekare kapalı alana sahip. Tetiş Yapı tarafından inşa 
edilen Kestelli Devlet Hastanesi’nde tüm havalandırma 
ekipmanları Doğu İklimlendirme tarafından temin edildi. 
Doğu İklimlendirme’nin hijyenik ve temiz oda tecrübesi-
ni yansıttığı projede Four Season marka 3.500 m3/h ile 
9.300 m3/h debi aralığında 10 hijyenik santral ile hijyenik 
alanlar iklimlendiriliyor. Ayrıca genel alanlar için 2.200-
53.000 m3/h debi aralığında 12 adet sulu bataryalı konfor 
santrali bulunuyor. Ameliyathaneler, yoğum bakım ünite-
leri ve steril ortamlar için kullanılan laminar akışlı tavanlar, 
HEPA filtre kutuları ve lif tutucu menfezler %100 sızdır-
mazlık garantisi altındadır. Projedeki VAV, CAV, kanal tipi 
elektrikli ısıtıcı, yangın damperi, volumetrik damper, ane-
mostat, menfez, panjur vb. akış kontrol ve hava dağıtım 
elemanları da Doğu İklimlendirme imzasını taşıyor.
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diğimizde Türkiye’nin ithalatı artarken, 
sektörümüz ithalatının azaldığını görü-
yoruz. Türkiye’nin toplam ithalatından 
aldığımız pay 2016 yılında yüzde 2.81 
seviyesinde iken 2017 yılında yüzde 
2.3’e geriledi. Bu sektörümüz için sevin-
dirici bir gelişmedir” diye konuştu.
2017 yılını 4 milyar ihracat ile tamamla-
dıklarını, 2018 yılında ise 5 milyar dolar 
ihracat ve yüzde 20 oranında büyümeyi 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği’nin her yıl düzenlediği ‘Sek-
tör Buluşması’ toplantısı, eş zamanlı 

olarak ASHRAE RAL CRC ile birlikte 
3-7 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya 
Spice Otel’de gerçekleşti. İSİB Sektör 
Buluşma Toplantısı programı 3-6 Ekim, 
ASHRAE RAL CRC programı ise 4-7 
Ekim tarihleri arasında, ulusal ve ulus-
lararası sektör profesyonellerini bir araya 
getirdi. Yerli ve yabancı yaklaşık 400 sek-
tör temsilcisinin bir araya gelme fırsatı 
yakaladığı toplantıda, sektörün ihtiyaçları, 
beklentileri ve hedefleri konuşuldu.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Hakkı Şanal, yaptığı açılış konuşmasında 
öncelikle eski başkan Zeki Poyraz’a bugüne 
kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşek-
kür ederek TİM Başkan Vekili olarak yeni 
görevinde başarılar diledi. İklimlendirme 
sektöründe ithalat hacminin gerilediğini 
söyleyen Şanal, “İthalat verilerini incele-

hedeflediklerini kaydeden Şanal, 2018 
yılının 9 aylık ihracat rakamının ise 3 
milyar 350 milyon dolar olarak gerçek-
leştiğini açıkladı. Sektör ihracatında 
Almanya başta olmak üzere İngiltere ve 
İtalya’nın başı çektiğini belirten Şanal, 
“İhracat çıtamızı yükseltmek, Avrupa 
pazarlarındaki başarımızı dünya pazar-
larına taşımak ve Türkiye iklimlendirme 
sektörünü global arenada tanıtmak için 

Güncel

İSİB Sektör Buluşması ve ASHRAE RAL CRC 
2018 Etkinliği, Uluslararası İklimlendirme 
Endüstrisini Bir Araya Getirdi
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uzak pazarları hedef aldık. 2018-2019 
yılında Güney Amerika ve Afrika başta 
olmak üzere pek çok ülkenin kapısını 
aralayacağız. İklimlendirme sanayicisini 
uzak pazarlara taşıyacağız” dedi.

“İhracatın	ithalatı	karşılama
	oranı	arttı”
Sektörün 2017 yılında 1,6 milyar dolar 
dış ticaret açığı verdiğini, ihracatın itha-
latı karşılama oranının yüzde 70 seviye-
sinde olduğunu ifade eden Şanal, 2018 
yılında bu oranın yüzde 77 seviyesine 
ulaştığını, hedeflerinin bu oranı daha da 
yukarılara taşımak olduğunu sözlerine 
ekledi.

“Seminerler	ilgiyle	izlendi”
Toplantıda İSİB ve ASHRAE üyeleri 
bire bir görüşme imkânı elde ederken, 
program boyunca konusunda uzman 
konuklarca katılımcılara seminerler de 
verildi. Güncel Dünya ve Türkiye Eko-
nomisi, İyi Hissetmeyi Seç, İş Hayatında 
Algı Yönetimi, İş Hayatına Helikopter 
Bakış ve Kıssaların En Güzeli konulu 
programlar katılımcılara sunuldu. Öte 
yandan Sektör Buluşması’na sponsor 
olan AFS Boru Sanayi A.Ş., Aldağ A.Ş., 
Üntes A.Ş., İnka ve yabancı sponsorlar-
dan Durkee yetkilileri firma tanıtımında 
bulundu.

ASHRAE	RAL	CRC	2018	
toplantısı,	bugüne	kadar	yapılan	
en	yüksek	katılım	ile	rekor	kırdı
200 ASHRAE üyesinin katıldığı ASH-
RAE RAL CRC 2018 toplantısı, bugüne 
kadar yapılan en yüksek katılım ile rekor 
kırdı. Eş zamanlı yapılan İSİB Sektör 
Buluşması ile birlikte 600 profesyonel 
bilgi ve deneyimlerini paylaşma olanağı 
buldu.
ASHRAE Başkan Yardımcıları Farooq 
Mehboob ve Julia A. Keen açılış konuş-
malarında, İSİB ve etkinlik sponsorlarına 
verdikleri destek için teşekkür ederek 18 
ülkeden gelen profesyonellerin yüksek 
nitelikte bilgi paylaşabilmiş olmasının 
öneminin altını çizdi.
ASHRAE Üyesi & Eski ASHRAE Baş-

kanı Tim Wentz, tasarım konseptinin 
önemi üzerine konuştu, geçmişte yapı-
lan çoğu binaların sofistik ve karmaşık 
olması sonucu yönetiminin zorlaştığını, 
yeni yapılan binalarda sadelik ve basit-
liğin ön planda olduğunu, yenilenebilir 
enerjilerin kullanılabildiği, daha güvenli 
yapıların inşa edildiği, tasarımların aynı 
zamanda ekonomik ve anlamlı olması 
gerektiğini söyledi. Wentz, Amerika’da 
yaşanan afetlerin birinde, bir hastanenin 
mekanik odasının su baskını kapısı olma-
sına rağmen, hastane yönetiminin bunu 
bilmemesi nedeniyle mekanik odayı su 
basmasını örnek vererek operasyonel 
bakımın çok önemli olduğunu söyledi. 
ASHRAE Üyesi Dennis Knight, bina 
sağlığı hakkında bilgiler verdi, sadece 
steril olmanın artık sağlık koşulu için 
yeterli olmadığını, binalarda hava kalitesi, 
su kalitesi, kullanılan mobilyaların kali-
tesinin, taşıdığı kimyasalların önemini 
vurguladı. Knight, yanmayı geciktirici 
malzeme ile üretilen mobilyaların seçi-
mine dikkat edilmesi, regülasyonlarda yer 
almayan malzemelerin kullanılmasının 
bir faydası olmadığı gibi bina sağlığına 
zarar verebileceğini, binaların sağlıklı ola-
bilmesi için teknik personelin düzenli 
olarak iç hava kalitesi ve kullanılan su 
kalitesini test etmeleri gerektiğini söyledi. 
ASHRAE Üyesi ve Eski ASHRAE Baş-
kanı David Underwood konuşmasında; 
enerji iletim hatlarındaki yenilikleri 
aktardı, güneş enerjisinden elektrik üreti-
lip depolanması uygulamalarının arttığını 
söyledi. Özellikle şebekeye bağlı hassas 
cihazların zarar görmemesi için kaliteli 
elektrik kullanımının önemini vurguladı.
2014-2015 yılları arasında ASHRAE 

Başkanlığı yapmış olan Tom Phoenix 
ASHRAE Gelişmiş Enerji Tasarımı 
Kılavuzları (AEDG Advanced Energy 
Design Guides) hakkında bilgi verdi. 
ASHRAE Advanced Energy Tasarım 
Kılavuzları, ANSI / ASHRAE / IESNA 
Standard 90.1-1999’un minimum kod 
gereksinimlerine göre enerji tasarrufu 
sağlamak için öneriler sunmak üzere 
tasarlanmış bir dizi yayındır. Binaların 
enerji verimliliğinin tasarımında tavsiye-
lerin yer aldığı bu yayın, 10 yılda 400 bin 
kopya basılmış olup, www.ashrae.org/fre-
eaedg linkinden ücretsiz indirilebiliyor. 
Phoenix konuşmasında; binalarda sıfır 
enerji hedefi ile ilgili, “sıfır enerjili bina” 
tanımı yaparak yeni yayın “Sıfır Enerjili 
Binalar için AEDG”den bahsetti. 
Uluslararası Hidrojen Enerjisi Bir-
liği Başkan Yardımcısı, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim 
Dinçer de konuşmasında “Yenilenebilir 
enerji sistemlerinin HVAC sistemlerine 
entegre edilmesi” hakkında bilgiler verdi.
Konuşmaların ardından tüm sponsorlara 
plaket takdim edildi.
Etkinliğin 6 Ekim Cuma günü prog-
ramı çerçevesinde ASHRAE Konferans 
katılımcıları ile Türk firma temsilcileri 
arasında B2B görüşmeler yapıldı.
Oaklief Creative Ajansının kurucusu 
Greg Oaklief  “Bireysel ve Şirket Pers-
pektifinden Markanın Önemi” konulu 
bir seminer verdi.  
İSİB ve ASHRAE RAL CRC paralel 
etkinliğinde ekonomiden kişisel gelişime, 
iklimlendirme alanında akıllı binalar, 
akıllı şehirler ve şebekeler gibi pek çok 
teknik  ve sosyal konu ele alındı. Etkin-
liğe geniş kapsamlı katılım sağlandı.
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BİTZER ÜRÜNLERİ STANDARTLARI BELİRLER, 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER GİBİ...

Sentez Klima San. Tic. Ltd. Şti. ve BITZER iş ortaklığı 
ile Green Point Türkiye faaliyetlerine başlamış, 
ekonomik ve hızlı çözüm önerilerini siz değerli 
müşterilerimizin hizmetine sunmuştur.

Orjinal yedek parçalar ve Quality Kit’ler (tamir 
takımı) kullanarak garantili ve sorunsuz onarım 
çözümleri üretiyoruz.

Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, 
ekonomik, sorunsuz ve garantili bakım onarım 
çözümleri sunan Bitzer Uluslararası Servis Ağı 
“Green Point” Sentez Klima ile Türkiye’de...

KOMPRESÖR ONARIMINDA

PROFESYONELLİK

bitzerservis bitzerservis bitzerservis sentez klima
12850
12870

SENTEZ KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İOSB Pik Dökümcüler San. Sit. B6 Blok No: 2 İkitelli - Başakşehir / İST.
Tel : + 90 212 613 71 92   Faks : + 90 212  567 63 91
www.greenpointturkiye.com • www.sentezklima.com •  servis@greenpointturkiye.com

BITZER ULUSLARARASI
KOMPRESÖR SERVİS MERKEZİ
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Danfoss’un Küresel Isınmaya 
Karşı Yatırımı “ATEX Kompresör 
Laboratuvarı” Açıldı

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya devi Danfoss, Fransa’da bulunan 

Patlayıcı Atmosfer (ATEX) Kompresör Laboratuvarını büyüterek tesiste alternatif soğutkanlı yeni nesil scroll 

ve pistonlu kompresörlerini test edecek. Danfoss'un genişletilmiş ATEX Kompresör Laboratuvarı açılış töreni, 

20 Eylül 2018 tarihinde Fransa'nın Lyon yakınlarında bulunan Trévoux Cedex şehrinde gerçekleştirildi. Açılışa, 

dünyanın dört bir yanından Danfoss müşterileri ve üst düzey yöneticileri katıldı. Törenin ardından laboratuvar ve 

mevcut üretim fabrikası gezildi.

ATEX	Kompresör	
Laboratuvarı	Hakkında

Kapasite:

2	takım	(gündüz	/	gece)

5000	performans	testi

300	000	saat	güvenilirlik	testi

50	test	tezgahı,	kompresörleri	
0,5	ila	60	TR	arası	ve	
test	başına	0,5	ila	240	TR	
arasında	değişen	paralel	
kompresörleri	test	edebilir

Enerji,	kapasite	ve	akustik	
testleri	için	performans	test	
odaları

Yağ	ve	dayanıklılık	testleri	
için	güvenilirlik	test	odaları
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20 Eylül sabahı Danfoss’un ATEX 
Kompresör Laboratuvarı açılışına doğru 
yola çıktık. Saat 10.00’da başlayan töre-
nin açılış konuşmalarını Danfoss Ticari 
Kompresörler Başkanı Noel Ryan, Dan-
foss Soğutma Başkanı Jürgen Fischer, 
Danfoss Ticari Kompresörler Kıdemli 
Pazarlama Müdürü Luigi Zamana ve 
Danfoss Ticari Kompresörler Ar-Ge 
Başkan Yardımcısı Fabio Klein gerçek-
leştirdi. 

ATEX	Kompresör	Laboratuvarı	
yatırımı,	küresel	ısınmayı	
yavaşlatma	önlemleri	
kapsamında	yapıldı

Toplantıda verilen bilgilere göre; 
Avrupa’nın ilk ATEX Kompresör Labo-

Erbay Soğutma Teknik Müdürü Erhan 
Kakı ve Cantaş Genel Müdürü Özgür 
Arseven’in katılımıyla 19 Eylül’de başla-
yan Lyon gezimize bir göz atalım. 
19 Eylül’de Lyon’a vardıktan sonra şehir 
turumuz başladı. Önce Notre-Dame 
de Fourvière Bazilikası’nı gezdik. 1872 
yılında inşa edilen önemli bir dini yapı 
olan ve Fourvière tepesi üzerinde yer 
alan Notre-Dame de Fourvière Bazi-
likası, oldukça dikkat çeken bir yapı. 
Bazilikanın mimarisi ve hemen arka 
tarafında yer alan şehir manzarası 
görülmeye değerdi. Şehir merkezinde 
yer alan Eric Kayser Boulangerie adlı 
küçük bir pastanede kahve ve kruvasan 
molası verdikten sonra Saint Jean Bap-
tiste Katedrali’ni görme fırsatı bulduk. 
Katedralin gotik stildeki dış cephesi son 
derece etkileyici ve bir sürü gotik figürü 
bünyesinde barındırıyor. İçinin ise son 
derece sade olduğunu söyleyebiliriz. 
Katedralin yakınında ise birçok bar ve 
restoran yer alıyor. Sokak ve caddeleri 
gezerek devam eden şehir turumuz, 
öğlen yemeğinin ardından sona erdi ve 
otele vardık. 

Türkiye’den davetli tek basın kuru-
luşu Doğa Sektörel Yayın Grubu ola-
rak, 19-20 Eylül 2018 tarihlerinde 
Lyon’daydık. Laboratuvar açılış töre-
ninden bahsetmeden önce, Danfoss 
Türkiye OEM Satış Müdürü Sertan 
Genç önderliğinde Doğu İklimlen-
dirme Genel Müdürü Vehbi Akyar, 
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yanıcı soğutucu akışkanları nasıl yöne-
tebileceğini göstermektir.” 

Güvenlik	Danfoss’un	en	önemli	
öncelikleri	arasında

“Güvenlik Danfoss’un en önemli önce-
likleri arasındadır ve % 100 güvenlik, 
laboratuvarın hedefidir” diyen Danfoss 
Ticari Kompresörler Başkanı Noel 
Ryan, “Laboratuvarda, ‘ATEX’ tasarı-
mını uyguladık, bölgedeki herhangi bir 
sızıntı ve birikmiş gazdan kaçınmak 
için birçok algılama sistemi ve iş gücü 
var, böylece en son güvenlik standart-
ları garanti ediliyor. Güvenliğimiz, daha 
yüksek bir güvenlik yönetimi kabiliye-
tine sahip olmak için kompresörlerimizi 
optimize etmek anlamına da geliyor. 
Danfoss, sürdürülebilir soğutma sek-
törüne giden yolda on yılı aşkın süredir 
aktif rol oynuyor, yeni düzenlemeler için 
planlarına devam ediyor ve edecek” diye 
konuştu.

Danfoss,	ATEX	Kompresör	
Laboratuvarı	ile	iklim	değişikliği	
üzerinde	aktif	ve	olumlu	etki	
yapmayı	amaçlıyor

Danfoss’un ATEX Kompresör Labora-
tuvarı ile fosil yakıtlardan daha yenile-
nebilir bir enerji üretimine geçişi teşvik 
ederek iklim değişikliği üzerinde aktif ve 
olumlu etki yapmayı amaçladığını söy-
leyen Danfoss Soğutma Başkanı Jürgen 
Fischer, “Danfoss olarak kompresörleri 
yüksek kapasiteli yeni soğutucu akışkan-
larla test edebilmek ve müşterilerimizi 
doğal soğutkan geçişlerinde destekle-
yebilmekten dolayı gurur duyuyoruz. 
laboratuvar, bizi gururlandıran büyük 
bir yatırım” dedi.

Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin 
ardından katılımcılar gruplar halinde 
laboratuvar içine alındı ve laboratu-
var turu başladı. Doğa Sektörel Yayın 
Grubu olarak Grup 3’te yer aldık ve 
Danfoss ekibinden Frédéric Molle reh-
berliğinde laboratuvarı gezdik. Molle 

ratuvarı olan tesis, Danfoss’un yanıcı 
soğutkanlara geçiş için attığı stratejik 
adımlardan biri. Söz konusu yatırım, 
Avrupa Ekonomi Komitesi dahil birçok 
ülkenin onayıyla 1989 yılında yürür-
lüğe giren Montreal Protokolü ile gün-
deme gelen küresel ısınmayı yavaşlatma 
önlemleri kapsamında yapıldı. Tesisin 
iklimlendirme ve soğutma sektöründe 
öngörülen yanıcı soğutkan kullanımı-
nın artışı üzerine büyütülmesine karar 
verildi.
3000 m2 alan, 1500 kW soğutma kapa-
sitesi, 1200 kg yanıcı soğutucu, 81 gaz 
dedektörü, 3.2 km paslanmaz çelik boru, 
16 milyon euro yatırım, 2 gaz seviyesi 
alarmı, % 100 güvenlik hedefi. Bun-
lar, ATEX Kompresör Laboratuvarının 
istisnai özelliklerini tanımlamak için 
bazı rakamlar. 

Doğal	soğutucu	akışkanlara	
geçiş

ATEX Kompresör Laboratuvarının 
macerası yaklaşık on yıl önce başladı, 
2010 yılında Danfoss, çoğunlukla ar-ge 
için 500 m2’den küçük bir ATEX labo-
ratuvarı kurdu. Danfoss, çok geçmeden 
yanıcı soğutkanların geleceğinin bir ger-
çekliğe dönüşeceğini ve küresel ısınma 
sorunuyla birlikte bunun tam olarak şu 
anda gerçekleştiğini anladı.
Doğal soğutucu akışkanlara küresel 
geçişin şu an mevcut olduğunu söy-
leyen Danfoss Ticari Kompresörler 
Ar-Ge Başkan Yardımcısı Fabio Klein, 
“Soğutma endüstrisi yaklaşık 200 yıl 
önce doğal soğutucu akışkanlarla başladı 
ve iki problemi vardı: Zehirlilik ve yanı-
cılık. Daha sonra diğer soğutucu akış-
kanlar ortaya çıktı ve ozon tabakasının 
delinmesi ve küresel ısınma sorunları 
vardı. Bu yüzden doğal soğutucu akış-
kanlar tekrar geri geliyor” dedi.
Klein şöyle devam etti: “Yanıcılık var, 
onu değiştirme şansı yok, ama farkı-
mız şu ki bu soğutucu akışkanları nasıl 
yöneteceğimizi biliyoruz. Bugün burada 
olmamızın sebebi, ATEX Kompresör 
Laboratuvarı sayesinde Danfoss’un 
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**

Ürüne ait videoyu izlemek için lütfen QR kodu okutunuz.
Genel 4 yöne üflemeli kaset tipi cihazlara kıyasla yapılan testlere göre. 
9,3 m çapındaki alan içerisinde sıcaklık farkı 0,60°C’den azdır.

Kaset klimalarda yeni teknoloji 
Samsung 360 Kaset Klima

Samsung 360 Kaset Klima, iF Design ödüllü dairesel tasarımıyla 
geleneksel kaset klimalara göre* havayı daha homojen olarak 

dağıtır, odanın her köşesinin eşit sıcaklıkta olmasını sağlar** ve 
kanatsız yapısıyla soğuk cereyan oluşmasını engeller. Bütün bunları 

yaparken de minimalist tasarımıyla yaşam alanlarınıza estetik katar.
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tarafından verilen bilgilere göre; Labo-
ratuvar Danfoss’un tüm testlerini sınıf 
A3’e kadar olan soğutucu akışkanlarla 
çoğaltmasını ve profesyonellerin A2L 
/ A3 (biraz yanıcı) sınıf alternatiflerine 
geçişini sağlamasına yardımcı oluyor. 
Laboratuvarda, devre başına 1,76 ila 
210,97 kW ve 1,76 ila 843,84 kW 
arasında değişen paralel kompresörler 
için kompresörleri test edebilen 50’den 
fazla test tezgahı ve 16 ayrı test odası 
bulunuyor. Laboratuvar, enerji, kapasite 
ve akustik testleri için performans test 
odalarının yanı sıra yağ ve dayanıklılık 
testleri için güvenilirlik test odalarını da 
içeriyor. Laboratuvar turunun ardından 
düzenlenen öğlen yemeği sonrasında 
Danfoss Soğutma Başkanı Jürgen Fisc-
her ve Danfoss Ticari Kompresörler 
Başkanı Noel Ryan ile tanışma ve soh-
bet etme fırsatı bulduk. 

Fischer:	“Soğutma	ve	motor	
kontrol	sistemleri	alanında	
dünya	lideriyiz”

Danfoss ve Danfoss Türkiye hak-
kında sorularımızı yanıtlayan Fischer, 
görüşlerini dergimize şöyle aktardı: 
“Danfoss’un ısıtma, soğutma, motor 
kontrol sistemleri ve güç çözümleri 
konusunda dört çalışma alanı var. Tüm 
bu segmentlerde globalde ilk sıra-
larda yer alıyoruz. Soğutma ve motor 
kontrol sistemleri alanında ise dünya 
lideriyiz. Dünyada başka markalar da 
bizi takip ediyor, özellikle Çin’de geli-
şen farklı markalar var ve bu markalar 
sürekli gelişmeye devam ediyor. Biz de 
Danfoss olarak kendimizi buna hazır-
lıyoruz ve büyümemizi sürdürüyoruz.” 
Dünyada halihazırda bir belirsizlik 
olduğunu belirten Fischer, “Dünyada 
nereye yatırım yapılabilir olduğu şu an 
için çok belirsiz. Tedarikçilerimiz vası-
tasıyla dünyanın dört bir yanına ürün-
lerimiz ulaşıyor ancak bu belirsizlik bizi 
çok etkiliyor. Bu durum Türkiye için 
de geçerli, Türkiye de bu belirsizlik-
ten etkileniyor. Bu yüzden bu konuyu 
yakından takip ediyoruz ve önlemle-

rimizi alıyoruz. Rakiplerimiz de aynı 
durumu yaşıyor. Diğer yandan dünyanın 
birçok noktasında, örneğin Ortadoğu, 
Türkiye, Latin Amerika, Arjantin ve 
Rusya’da dolar ve euronun lokal para 
birimleriyle değişmesi, bütün üreticileri 
etkiledi. Ürün satışımızda herhangi bir 
sıkıntı yaşamıyoruz ancak ödemelerin 
tahsil edilmesinde her üreticinin yaşa-
dığı gibi biz de sorun yaşıyoruz. Bu konu 
da bizim için çok önemli” dedi. Fischer, 
Türkiye pazarı hakkında ise şunları 
söyledi: “Orta Avrupa pazarı gelişim 
gösteriyor, Kuzey ve Doğu Avrupa 
pazarı da yükselişte ancak Ortadoğu 
ve Türkiye pazarı, ekonomik dalgalan-
malar sebebiyle inişli çıkışlı seyrediyor. 
Fakat bu durumun çok uzun süreceğini 
düşünmüyoruz, Danfoss olarak Türkiye 
pazarının yükselişe geçeceğine inanıyo-
ruz. Çünkü Türkiye organizasyonumuza 
güvenimiz tam.”

Ryan:	“HVACR	endüstrisi,	
küresel	ısınma	potansiyel	
seviyelerini	azaltmaya	çalıştığı	
için	yanıcı	soğutucu	akışkanlara	
yöneliyor”

Ryan ise ATEX Kompresör Labora-
tuvarı ile ilgili sorularımızı yanıtladı 
ve şu açıklamalarda bulundu: “ATEX 
Kompresör Laboratuvarı için 16 mil-
yon euroluk bir yatırım yapıldı. Orijinal 
boyutunun altı katı büyüklüğünde yapı-
lan bu laboratuvarın, ticari açıdan da 
bize fayda sağlayacağını düşünüyoruz. 
Burada çok çeşitli gazların testlerini 
gerçekleştireceğiz. Gaz üreticileriyle 
sürekli iletişim halindeyiz, onlardan 
yeni gelecek gazları da öğreniyoruz. 
Yeni trendleri takip ediyoruz. Hem 
havalandırma hem de soğutma tara-
fındaki gazların laboratuvarımızda ayrı 
ayrı testleri gerçekleştirilecek.” Labo-
ratuvarda gerçekleştirilecek kompresör 
testleri hakkında da bilgi veren Ryan, 
“Pazara yeni bir kompresör sunmadan 
önce onun tasarımı yapılmalı, bu tasarı-
mın iyi olup olmadığı kontrol edilmeli, 
güvenilirliği test edilmeli, farklı koşul-

larda çalıştırılmalı ve likit dönmelerine, 
farklı voltajda çalışma durumlarına ve 
çok soğuk/çok sıcak ortamlarda nasıl 
tepki verdiğine kadar birçok farklı 
teste tabi tutulmalı. ATEX Kompresör 
Laboratuvarında bu test ve kontrollerin 
hepsini gerçekleştireceğiz. Tüm bunla-
rın sonucunda kompresör çalışıyorsa, 
işte o zaman güvenilir bir ürün ortaya 
çıkmış demektir. Bunun yanında kom- 
presörün performansının da test edil-
mesi gerekir. Laboratuvarımızda yapa-
cağımız performans testlerinde komp-
resörün verimliliğine, istenilen kapasi-
teyi sağlayıp sağlamadığına bakılacak. 
Yani kompresörler, hem güvenilirlik 
hem kalite hem de performans açısın-
dan teste tabi tutulacak. Laboratuvarı-
mızda ayrıca yeni teknolojilerin güveni-
lirlik ve performans testlerinin yanında 
kompresörlere yeni bir teknoloji eklen-
diğinde ürünün nasıl tepki vereceğine 
de bakılacak” diye konuştu. 
HVACR endüstrisinin yanıcı soğutucu 
akışkanlara yöneldiğini vurgulayan 
Ryan şunları söyledi: “Ozon tabaka-
sının delinmesine sebep olan şeyler-
den biri de soğutucu akışkanlar. Bu 
soğutucu gazların etkisini azaltmak ve 
GWP oranını düşürmek için çalışmalar 
yapılıyor. F-Gaz Yönetmeliği ve Mon-
treal Protokolü’nden sonra bazı tedbir-
ler alındı. Soğutucu akışkanlarda fiyat, 
güvenilirlik ve performans ayrı ayrı 
değerlendirilmeli. Örnek vermek gere-
kirse propanın GWP değeri 0 ancak 
patlayıcı, yine GWP değeri düşük olan 
amonyak ise zehirli bir gaz. Biz de yeni 
gazlara adapte olabilmek için bunları 
kendi kompresörlerimizde deniyoruz. 
Amacımız GWP değerinin düşürül-
mesine destek vererek küresel ısınmayı 
azaltmak. HVACR endüstrisi giderek 
artan bir şekilde, küresel ısınma potan-
siyel seviyelerini ve sanayimizin çev-
resel etkilerini azaltmaya çalıştığı için 
yanıcı soğutucu akışkanlara yöneliyor. 
Bu hareketi desteklemeye hazırız.”
Etkinlik, görüşmemizin ardından ger-
çekleşen Danfoss Ticari Kompresörler 
fabrika turu ile sona erdi.
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Luftsis Genel Müdürü Uğur Darcan: 
“Doğru teknolojiyi, doğru biçimde transfer 
ederek üretim sürecimize dahil edeceğiz”

Luftsis, 25 bin m2 kapalı alana 
sahip Bandırma fabrikasında 
konfor, hijyen ve endüstriyel 

tip modüler klima santralleri, kompakt 
klima santralleri, endüstriyel boyahane 
klima santralleri, egzoz fanları, ısı geri 
kazanım cihazları, mutfak ekolojik üni-
teleri, fan coiller, jet fan-tünel fanları, 
ısıtıcı apareyler, havuz nem alma cihaz-
ları, endüstriyel kondensing ünitelerin 
üretim faaliyetine yüksek teknoloji ve 
tecrübe ile devam ediyor. Firma ayrıca 
BlyGOLD Korozyon Önleme ve Enerji 

gerçekleştirdik. Özellikle 2018’in son 
çeyreğinde Luft markası adı altında yeni 
bir oluşumla VRF klima cihazlarının da 
operasyon ve organizasyonuna başladık. 
Ana amacımız, Türkiye’de Luft markası 
altında kendi fabrikamızda üretim yap-
mak ve bunu çeşitlendirmek, VRF’teki 
amacımız ise bu alanda 20 yıla dayanan 
uzmanlığımızı yine kendi öz marka-
mızla devam ettirmektir. Bunun baş-
langıç noktası bir yıl öncesine dayanıyor. 
Dünya pazarında etkin olmaya çalışan 
çok sayıda üreticiyle bir araya geldik. 
Onların fabrika, fuar ziyaretleri ve tek-
nik değerlendirmeleriyle yol haritamıza 
uygun bir markayı ve imalatçıyı tercih 
ettik. İmalatçı gruplarıyla görüşmelerde 

Verimliliği Sistemleri Türkiye Franchi-
sor Yetkili Distribütörü ve USA York 
marka VRF Sistem Klimaları yetkili 
satış ve servis partneri. Luftsis, son ola-
rak 2018 yılında ön ortak üretim anlaş-
ması ile birlikte 2019 model 6. nesil 
Luft VRF Merkezi Klima Sistemlerinin 
resmi satışına başladı.
Konu ile ilgili dergimize konuşan 
Luftsis Genel Müdürü Uğur Darcan 
şu açıklamalarda bulundu: “Luftsis’in 
Luft klima santralleri ve diğer klima 
cihazlarının tanıtımlarını geçen sene 
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sayesinde, enerji verimliliği sağlıyor. 
Ayrıca cihazda yer alan ekonomizör 
sayesinde ekstra borulama uzunlukları 
sağlanıyor, soğutma ve ısıtma kapasite-
lerinde veya dış hava sıcaklıklarına bağlı 
olarak kapasite düşümlerindeki olum-
suzluklar yaşanmıyor. Cihazda bulunan 
inverter panellerin gaz soğutmalı olması 
da ekstra bir özellik olarak öne çıkıyor. 
Bu teknik üstünlükler son kullanıcıya, 
proje ve dizaynlara ek fayda sağlıyor. 
Bandırma’da yer alan fabrikamızda, tek-
nolojisini VRF konusunda geliştirmiş 
bir dünya markasıyla işbirliği yapmak 
suretiyle Luft markasıyla VRF üretece-
ğiz. Luft markasını geniş bir coğrafyada 
sunacağız. Diğer markalarda örneğin 
sadece Türkiye’de satılan ürün grupları, 
Avrupa dizaynı denilen +43 ̊ C’ye kadar 
çalışan modellerdir. Luft cihazları ise 
çok farklı dış hava şartlarında çalışa-
bilme özelliğine sahiptir. Bu sebeple, 
Luft markamızla dünyanın birçok böl-
gesinde yer alacağız” dedi.

2019 yılı hedeflerini de anlatan Dar-
can şunları söyledi: “İki yıllık bir süreç 
içinde distribütörlük faaliyetiyle yola 
başlayacağız ki bu Luft markası altında 
OEM üretim olacak. Sonrasında da üç 
yıla yayılmış bir program altında önce 
üretimi hızlı ve kolay olan iç ünitelerin 
üretimine başlayacağız. 2024 yılında 
ise yüksek teknolojili dış ünitelerin de 
Türkiye’de ortak imalatla gerçekleştiril-
mesi konusunu, ön programımıza aldık.”
Luftsis olarak iki VRF programını 
birlikte yürüteceklerini söyleyen Dar-
can, “Halihazırda bir yılı aşkın süredir 
ana dağıtım, pazarlama, satış ve ser-
vis hizmetlerini verdiğimiz Johnson 
Controls’un York markasının da satış 
ve pazarlamasını sürdüreceğiz. Aynı 
zamanda proje bazlı olarak da Luft 
markamızla VRF klima sistemlerinin 
tanıtımlarını ve ürün teminlerini ger-
çekleştireceğiz. Önemli pazarlardan biri 
olan Türkiye’nin yanında ayrıca Kuzey 
Afrika, Ortadoğu ve Türki cumhuriyet-
lerde de Luft satışlarını artıracağız. Kısa 
vadeli planımız; hem York hem de Luft 
markasının pazar yapılanması, ürün 
satışları, stok-lojistik teminleri, satış 
sonrası hizmetlerini gerçekleştirmek. 5 
yıllık bir plan içerisinde ise amacımız; 
Luft markasını geliştirip güçlendirmek, 
satış kanallarını artırmak, ayrıca ortak 
imalat programıyla da ülkemize tek-
noloji transferi yaparak bu ürünlerin 
ülkemizde imalatını gerçekleştirmek” 
diye konuştu. 

Luft	markamızla	dünyanın	birçok	
bölgesinde	yer	alacağız

6. nesil Luft VRF Merkezi Klima Sis-
temleri hakkında da bilgi veren Darcan, 
“6. nesil Luft VRF Merkezi Klima Sis-
temlerinin farkı, yeni ve özel bir komp-
resör dizaynına ve tümüyle inverter bir 
dizayna sahip olması. Yeni bir dizayna 
sahip olan kompresörün ayrıca sıcak 
gaz beslemesi de var. Sıcak gaz besle-
mesi, cihazın performansı düşmeden kış 
mevsiminde -25 ̊ C’lerde çalışabilmesini 
sağlıyor. Cihaz inverter kompresörleri 

bazılarının vizyonu, imalatı, satış ope-
rasyonu ve iş planlarının bize uygun 
olmadığını gördük. O yüzden bu duru-
mun aslında hem tercih etme hem de 
tercih edilme olduğunu söyleyebilirim. 
Biz büyük küçük demeden tüm imalatçı 
gruplarıyla vizyoner görüşmeler yaptık. 
Bunu yapmamızın sebebi, Türkiye’de 
VRF sistemlerindeki tecrübelerimizle 
öncelikli bir distribütör olarak Luft mar-
kasıyla VRF sistemlerini Türkiye’ye sun-
mak, bu ürünlerin pazarlama ve satışını 
yapmaktı. Ama bunu sadece distribü-
törlük faaliyetiyle sınırlamak istemedik 
ve uzun vadeli bir plan içerisinde ortak 
işbirliği anlamında Türkiye’ye tekno-
loji transferi yapıp ülkemizde bizimle 
ortak olarak bu işin imalatını yapacak 
bir yabancı grup arayışı içine girdik.” 
Sadece distribütörlük faaliyetiyle OEM 
üretimi yeterli bulmadıklarını belirten 
Darcan, “Türkiye’de halihazırda kurul-
muş, geniş teknik olanaklara sahip bir 
fabrikamız ve bu fabrikanın ciddi bir 
üretim kapasitesi var. Gücümüzü, bir 
dünya markasıyla birleştirerek teknoloji 
transferiyle ortak bir imalat programı 
gerçekleştirmeyi hedefliyorduk. Doğru 
teknolojiyi, doğru biçimde transfer 
ederek üretim sürecimize dahil etmek 
maksadıyla yola çıktık ve görüşmeleri-
mizi tamamladık. En nihayetinde dünya 
çapında büyük bir imalatçı grupla hem 
distribütörlük hem de ortak yatırım ve 
imalat işbirliği konusunda bir ön anlaşma 
yaptık. VRF klima sektöründeki kendi 
bilgi ve tecrübemizi de önümüze koyup 
en yüksek standartlardaki teknolojik 
ürünün öncelikli olarak peşine düştük. 
Sadece ‘fiyat avantajı yaratan ve servisi 
iyi olan’ değil, teknolojik olarak rakip 
tüm markalara göre fark yaratabilecek, 
üstün nitelikli ve gelişmiş bir VRF klima 
sisteminin arayışına girdik. Şu an Luft 
VRF Klima Sistemleri olarak pazara ilk 
ön tanıtımlarını yaptığımız ürün için bu 
aşamayı tamamlamış olduk. 2018 yılı 
içerisinde ürün satışlarımız da başladı. 
2019 yılında ürün stokumuzu artırarak 
giderek artan bir satış potansiyeliyle 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



  

İ nsanoğlunun tarihsel serüveni ve yol-
culuğu her ne kadar sürprizler, acılar, 
savaşlar ve var olma mücadelesiyle 

dolu olsa da değişmeyen tek şey haya-
tını idame etmek için gösterilen gayret 
olmuştur. Bu gayretin temelini bugün de 
olduğu gibi “su” oluşturmaktadır. Pira-
mitleriyle ünlü Eski Mısır medeniyeti 
gücünü Nil nehrinden almıştır, günü-
müzde varlığı devam etmeyen birçok 
ulus, suyun gücüyle medeniyet kurabil-
mişken yok olma sebebi ise yine “su” yani 
suyu kaybetmeleri olmuştur. Biz Türkle-
rin dahi Orta Asya’dan Mezopotamya’ya 
hatta dünyanın birçok yerine olan yolcu-
luğunun temelinde yine su yok mu? 
Medeniyetin suya ulaşma yolculuğunda 
su insanı sürekli kendine çekti. Oğuz 
Kağan Destanı 700’lü yıllarda suyu, 
denizi işaret etmiştir. Osmanlı’nın 

Yazan: Bilâl Aydemir  
Makine Mühendisi (Ar-Ge Departmanı) – Duyar Vana Makine Sanayi A.Ş.

Makale

Akdeniz’e, Karadeniz’e, Marmara’ya 
ulaşması da dedelerinin bu hayalini ger-
çekleştirme yolculuğudur. Oğuz Kağan 
dedemiz daha deniz, daha müren*… diye 
700’lü yıllarda suyu hedef göstermiştir.  
Suya ulaşma ve su sevdasıdır Türkleri 
Orta Asya’dan çıkaran, Anadolu’ya, 
Akdeniz’e, Marmara’ya ulaştıran. Tari-
hin birçok döneminde olduğu gibi 
Osmanlı döneminde de İstanbul başta 
olmak üzere birçok yere su kemerleri 
inşa edilerek bir nevi suya yön verilmiş, 
böylece medeniyetin ve refahın devamı 
sağlanabilmiştir. 
Biz ademoğlunun su ile “duygusal” müca-
delesi bugün dünden daha dramatik ve 
karmaşık bir hal alarak artmıştır. Suyun 
kaldırma gücü ile geçmişte/günümüzde 
gemilerimizi rahatça yüzdürürken geli-
şen teknoloji ile suyu çok daha farklı 

şekilde kullanabiliyoruz; örneğin, su jet-
leri ile çeliği mükemmel bir hassasiyetle 
kesebilmekteyiz. Isınmak için ihtiyacı-
mız olan enerjiyi su ile taşırken yine bir 
güç üretecinin ürettiği atık ısıyı su ile 
ortamdan uzaklaştırmaktayız (bu atık 
enerjiyi faydalı iş olarak kullanmanın 
yolları sürekli aranmalı!). Suyun gücün-
den, nimetlerinden bu denli yararlanan 
insanoğlu, suyu kontrol etmek için farklı 
cihazlar ve yöntemler geliştirmiştir. Vana 
dediğimiz cihaz grubu ise suyu/havayı 
kontrol etmek için geliştirilen ana ürün 
gruplarından sadece biri.
Vanalar, insanoğlunun başta su ve hava 
olmak üzere, çeşitli akışkanlara hükmet-
mek, bu akışkanların geçişini veya durdu-
rulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, 
geri dönüşünü engellemek, akış yönünü 
değiştirmek, akış basıncını sınırlamak ve 

Vana-Otomasyon 
Serüveni

Michael Faraday (1791-1867)
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Makale

akış emniyetini sağlamak gibi amaçlara 
ulaşmak için kullandığı mekanik yönsel 
cihazlardır.
Diğer bir tanımlama ile vana; akışkan-
lara yol veren, onları durduran, karıştıran 
veya akışkanın yönünü ve/veya miktarını, 
basınç veya sıcaklığını değiştirebilen bir 
cihazdır.
Vanalar; borulama-proses armatürleri 
içinde ağırlıklı yer tutarlar. Günümüzde 
geniş bir yelpazede; basit açma, kapama 
musluklarından, aşırı karmaşık servo 
sistemlere kadar uzanan ve akışkanla-
rın kontrolü için çok fazla sayıda vana 
kullanılmaktadır. Bunlar; uzay uygula-
malarında kullanılan çok küçük ölçme 
vanalarından, çapı metrelerle, ağırlığı 
tonlarla ifade edilen boru hattı vanala-
rına kadar değişiklik gösterebilmektedir. 
Değişik amaçlı kullanımlarda, kontrol 
edilen akışkan; bilinen sıvılar, gazlar, 
buharlar, radyoaktif malzeme olabile-
ceği gibi, katı partiküller içeren sıvılar 
ve gazlar da olabilir. Hatta çimento, un 
gibi katı tozlar da akışkan olarak dikkate 
alınabilir. Vanalar; vakum bölgesinden, 
7000 bar ve üzerindeki basınçlara, -200 
°C soğuktan, ergimiş metal sıcaklıklarına 
kadar kullanılabilmektedir. Ömürlerine 
gelince; sadece bir kere açma / kapama 
yapabilecek vanalar olduğu gibi, bakım 
ve onarım gerektirmeden binlerce kere 
açma / kapama yapması beklenen vanalar 
da vardır.
Havacılık, madencilik, nükleer santral, 
denizaltı ve gemicilik alanlarındaki iler-
leme vanalara olan bakış açısını bir hayli 
değiştirmiş durumda. Örneğin maden-
cilik sektöründe yerin yüzlerce metre 
altındaki bir vanayı uzaktan kontrol ede-
bilmek elzemken denizaltı sektöründe 
vananın çok yüksek basınçlara dayanım 
göstermesi beklenmekte, bunu yanında 
bir nükleer santralde kullanılan vanaya 
uzaktan kontrolün elzemliğinin yanında 
yüksek sızdırmazlık ve basınç-sıcaklık 
dayanımı da gerekmektedir, aynı şekilde 
bir uçakta kullanılan vanada benzer özel-
liklerin yanında bir de hafiflik talebi baş 
göstermektedir. Tüm bunlara negatif 
yöndeki sıcaklık ve basınç dayanımları 

da eklenince, sektör çalışanları olarak 
bizlerin önünde almamız gereken koca 
bir yol görünmekte.
Dünyamızı son yıllarda apayrı bir rüyaya 
sürükleyen dijital dönüşüm ile beraber 
gelen akıllı ev, ofis, işletme, yangın-pro-
ses kontrol vb. beklentileri karşılamak 
için yine vanalara ciddi bir iş yükü düş-
mekte. 
Duyar Ailesi olarak tüm bu değişimleri 
oldukça yakından takip edip değerlen-
dirmekteyiz. En optimum-verimli atı-
lımlarla ihtiyaç duyulan alanlara dönük 
çözümler gerçekleştirmekteyiz.
Bilgi çağında olduğumuz bugün her 
bilgiye kolayca ulaşabilmemize rağmen 
maalesef bilgiyi hayata geçirme konu-
sunda sorunlar çıkıyor ve bizler de bu 
sorunların üstesinden gelmek için çaba 
harcıyoruz. Söz, günümüz mühendisle-
rinin çabasına gelmişken akışkan kon-
trolündeki en temel kavram olan debi 
üzerindeki ilk sayılabilecek bilimsel 
çalışmaya değinmeden olmaz sanırım, 
bunun için 22 Eylül 1791’de İngiltere’nin 
Outhgill kasabasının demircisi James 
ile bir çiftçi kızı Margaret Hastwell 
çiftinin (evlilikleri 1786) dört çocuğun-
dan üçüncüsü olarak London Bridge’e 
yakın Newington Butts’da dünyaya gelen 
Michael Faraday’ın 1832 yılında Tha-
mes Nehrinde gerçekleştirdiği deneye 
bir göz atalım.
Bilindiği üzere manyetik debimetreler-
deki temel prensip Faraday’a dayanmak-
tadır. (B) manyetik alanına dik olarak 
(V) hızıyla hareket eden (Q) elektrik 
yükü, (F) kuvveti tarafından etkilenir.

F=QxVxB       (1)

Pozitif ve negatif yüklerin her ikisi de var 
olduğunda bu kuvvet, yüklerin ayrılma-
sına neden olur ve bu kuvvet, (E) elek-
trostatik kuvveti ile dengelenir.

F=QxE         (2)

1 ve 2 eşitlikleri Faraday'ın indüksiyon 
yasasını temsil eder

E=VxB  
   
Bu yasa şu şekilde formüle edilebilir; (L) 
uzunluğundaki bir elektrik iletken, (V) 
hızı ile (B) manyetik alanının akış hatla-
rına dik olarak hareket ederse, iletkenin 
iki ucu arasında Ui gerilimi indüklenir.

Ui = BxLxV
B: Manyetik indüksiyon 
L: İletken uzunluğu
V: Hareket eden iletkenin hızı

Elektrik iletkeni çubuğu içinden iletken 
sıvı geçen bir boru ile yer değiştirdiği-
mizde manyetik alana dik düzlemde sıvı 
boyunca bir gerilim üretilecektir ve geri-
lim akış hızı boyunca orantılı olacaktır. 
Debi ölçüm teorisi şu şekilde şematize 
edilebilir;

Ui: İndüklenen voltaj
B: Manyetik indüksiyon
Di: Boru iç çapı
V: ortalama akış hızı
  
Sıvı ile temas eden iki elektrot yerleştiri-
lerek oluşan gerilim ölçülür. Elektrotlar, 
elektriksel olarak yalıtılmış bir boruya, 
(B) manyetik alanına dik olacak şekilde 
yerleştirilirler.
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Ui elektrot voltajı manyetik alan ve akış 
hızı ile orantılıdır. Ancak sensörlerin 
kalibrasyonunun yapıldığı akış profili 
ile ölçümün yapıldığı akış profili ara-
sında büyük farklar olduğunda alınan 
ölçüm değerleri hatalı olabilir. Genelde 
iyi tanımlanmış bir akış profili sağlamak 
için ölçüm noktasından önce ve sonra 
belirli uzunlukta düz boru olması gerekir. 
Düz boru uzunluğu da dirsek, valf vs. gibi 
akımı bozucu elemanlara bağlıdır. Uygu-
lamada düz boru uzunluğu; girişte 5xDi 
(iç çap) ve çıkışta 3xDi olarak hesaplanır.
  
ISO/TR 6817- 1980E standardına göre 
elektromanyetik debimetrenin yapısı şu 
şekildedir;

Prensip olarak açıkladığımız Faraday’ın 
kendisine ait olan bu teoriyi kendisi 
doğrulamak için 1832 yılında Thames 
Nehrinde şöyle bir deney yaptı:
  
Yeryüzü sabit bir manyetik alan üretti-
ğinden, Faraday iki elektrot yerleştirip 
bunlar arasındaki voltajı ölçmenin yeterli 
olacağını düşündü. Ancak deney bu 
aşamada başarısız oldu, Faraday önemli 
bir pratik problem ile karşılaştı; metal 
elektrot ile su arasında şekildeki gibi bir 
elektrokimyasal voltaj oluşmaktaydı.
  

Makale

Debiye bağlı voltaj (Ui) ve elektrokimya-
sal voltajın (Uec) her ikisi de D.C. voltaj 
olduğundan bunları birbirinden ayırmak 
imkânsızdır.

Faraday, elektrokimyasal voltaj sorununa 
bir çözüm buldu, akışkanın geçtiği boru 

etrafına manyetik 
bir bobin koydu ve 
bu bobini sinüzoidal 
bir manyetik alan 
oluşturan A.C. vol-
taj ile besledi. Buna 
göre debi ile oran-
tılı voltaj aşağıda yer 
alan şekildeki gibi 
sinüzoidal olacaktı.

Sonuçta debi ile 
orantılı voltajı elekt-
rokimyasal voltaj-
dan ayırma olanağı 
sağlandı. Manyetik 
bobini A.C. akımı 
ile beslemek elekt-
rokimyasal hata 
voltajını yok etmişti 

ancak diğer bir hataya yani transformatik 
voltaja yol açmıştı.
Manyetik bobin ve elektrot kabloları bir 
transformatör oluşturur. Bunun sonu-
cunda debi sinyali (Ui) ile 90° faz değiş-
tirmiş bir hata voltajı oluşur. Diğer yan-
dan, elektrik hattındaki salınımlar ölçme 

sinyaline etkirler. Üstüne 50 Hz’lik sinyal 
voltajı diğer elektrikli cihazlardan ölçme 
sinyaline etkiyen gürültüler (noise)  
yaratır.
1832 yılında kendi teorisini ispatlamak 
için bizzat Faraday tarafından yapılan 
ilk deney ile başlayan iyileştirmeler 186 
yıllık hikâyesi süresince devam etti ve 
karşılaşılan her problem tek tek çözü-
lerek günümüze gelindi, hâlâ bile bu 
konudaki iyileştirmeler insanoğlunun 
ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek 
için devam etmekte. Bir nevi medeni-
yetin gücü denilen bilgi duvarını tek tek 
tuğlalar koyarak yükseltmenin ne kadar 
önemli olduğu bu örnek ile apaçık görül-
mekte. 
Bu hikâye biz gibi teknolojiyi yakalama 
gayreti gösteren ülkelerin sihirli değnek 
arama gayretlerinin ne denli saçma oldu-
ğunun çok net bir göstergesidir. Tekno-
lojik ilerlemenin daha anlamlı ve müm-
kün olabilmesi için bilgiye daha fazla 
değer verilmeli ve bu işlerle uğraşanların 
mümkün olduğunca “bence” ile başlayan 
cümlelerden kaçınmaları gerekir…
53 yıllık serüveni boyunca her gün yeni 
bir tuğla ile örüp yükselttiği bilgi duvarı 
ve hafızasını daha da büyütüp derinleşti-
ren Duyar Vana, gelecekte daha saygın ve 
vurucu çalışmalarıyla varlığını daha etkili 
bir şekilde sürdürecektir. Duyar Vana’nın 
insanlık, bilim dünyası ve ülkemiz için 
nice güzel çalışmalar yapması dileği ile…

Not:	Yazıyla ilgili görüş ve önerileriniz 
için: bilal.aydemir@duyarvana.com.tr 

*Müren: Akarsu, dere, ırmak
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Çeviri

Isıtma Sistemlerinde 
Besleme Suyu Sıcaklığının 
Düşürülmesi – Bölüm 2

Makalenin birinci bölümünde, 
mevcut dağıtım sistemine 
tamamlayıcı ısı yayıcıları ekle-

yerek besleme suyu sıcaklığının nasıl düşü-
rüldüğünü gördük. Bir sonraki adım ise 
tamamlayıcı ısı yayıcılarının mevcut sis-
teme nasıl bağlanacağının belirlenmesidir.  
Hidronik olan çoğu elemanda olduğu gibi 
burada da birden fazla yaklaşım vardır. Her 
bir kurulumda en iyi yaklaşım, maliyeti, 
estetiği, mevcut boru tesisata bağlantıyı, 
duvar alanını ve sistemin tümünün mev-
cut veya yeni oluşturulmuş bölgelere göre 
nasıl işleyeceğini hesaba katandır. Şimdi de 
bireysel sistemlere uyarlanabilen konsept-
lere göz atalım. 
Çoğu meskun hidronik sistemin seri veya 
split-seri devrelere bağlı süpürgelik tip 
kanatlı-boru ısı yayıcıları vardır. Seri veya 
split-seri su devresi ile bağlı ısı yayıcılar 
kullanan bir sisteme birden fazla ısı yayıcı 

ekleneceği zaman, yine seri bağlantı 
yapılamaz. Bunun yapılması o devrenin 
akış direncini ciddi ölçüde artırabilmek-
tedir ve bu da aynı pompa kullanıldığı 
varsayımında debiyi dikkate değer mik-
tarda düşürür. Devrelere ısı yayıcıları seri 
konfigürasyonda eklemek aynı zamanda 
devrenin sıcaklık düşüşünü de artıracak-
tır. Bu da devrenin sonunda bulunan ısı 
yayıcılarının (özellikle o devreye verilen 
besleme sıcaklığı düşürüldüğünde) ısı 
kapasitesini azaltır.
Bir şeçenek de seri devreyi ulaşımın en 
kolay olduğu yerlerden kesmek ve kesi-
len parçaları paralel dağıtım sistemi ile 
tekrar bağlamaktır. Bu bağlantı nokta-
ları her bir odayı ayrı bir paralel devre 
haline getirebilir veya ikili oda grupla-
rını yeni bir mahale dahil edebilir.
Mevcuttaki seri veya split devre dağıtım 
sistemini birçok paralel devreye bölme-

nin en kolay yollarından biri sırada anla-
tıldığı gibi yapılabilir. Her bir ısı yayıcı 
veya mevcuttaki ve tamamlayıcı ısı yayıcı 
grupların ayrı bir PEX (çapraz bağlı poli-
etilen) veya PEX-AL-PEX boru sistemi 
devresi tarafından beslenir. Bu boru sis-
temi bina çerçevesi içerisindeki kanallar 
yoluyla rahatlıkla döşenebilir. Bu devreler 
bir manifold istasyonunda başlar ve son 
bulur. Bu dönüşüm konsepti Şekil 2’de 
gösterilmiştir.
Bu durumda mevcut seri devre 4 devre 
branşmanına bölünmüştür. Tamamla-
yıcı ısı yayıcıları bu devrelerin her birine 
eklenmiştir. Devrelerin ikisine süpürgelik 
tip kanatlı-boru ısı yayıcılar monte edi-
lirken diğer ikisine panel radyatör monte 
edilmiştir. Bu ısı yayıcı seçenekleri, sadece 
mevcut duvar alanı, bütçe ve estetik ter-
cihlere bağlı olarak kullanılabilen çeşitli 
tamamlayıcı ısı yayıcı tiplerini göstermek 
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için seçilmiştir. Bazı branşman devrele-
rinde tamamlayıcı ısı yayıcıları mevcut 
süpürgelik tip kanatlı-boru ısı yayıcıla-
rın akış-önüne eklenmektedir; diğerle-
rinde ise mevcut yayıcıların akış-arkasına 
eklenmektedir. Bu tercih müsait duvar 
alanına ve her bir odadaki mevcut ısı 
yayıcının konumlandırılma durumuna 
bağlıdır. Tasarımcılar tamamlayıcı ısı 
yayıcılarının konulacağı devredeki su 
sıcaklığını tahminen hesap edip ona gore 
boyutlandırmalıdır.
Mevcut devredeki ¾ inçlik bakır boru 
sistemi makul miktarda bakır boruyu 
muhafaza edecek şekilde kesilmiştir, fakat 
aynı zamanda ½ inçlik PEX veya PEX-
AL-PEX boru sistemine uygun bir geçiş 
imkânı sağlamaktadır. ¾ inç bakır boru 
sisteminden ½ inçlik PEX veya PEX-
AL-PEX boru sistemine geçiş için adap-
tor fitting parçaları birçok tedarikçiden 
temin edilebilmektedir. ½ inçlik PEX 
veya PEX-AL-PEX besleme ve dönüş 
boruları manifold istasyonuna geri rota-
lanırlar. Bu manifold istasyonları, her bir 
yeni branşmandaki akış debisini gerekli 
ise ayarlanmasını sağlayan bireysel devre 
dengeleme vanaları ile donanımlandı-
rılmalıdır. 
Şekil 2’deki dört branşman devresi de 
aynı anda çalışır, yani devreler bireysel 
mahaller gibi yapılandırılmazlar. Bu 
yüzden bu dağıtım sistemi sabit bir akış 
direnci gösterir. Sistemde hem paralel 
hem de seri konfigürasyon bulunması, 
orijinal seri sisteme nispeten daha düşük 
akış direnci elde etmeyi sağlayabilir. Stan-
dart devre analiz metodları kullanılarak, 
en büyük akış direncine sahip rotadaki 
basınç düşümü hesaplanarak bu bilgi 
doğrulanmalıdır. Dört devrenin de içeri-
sinden geçen akış debisi ve basınç düşümü 
mevcuttaki seri devredeki akış direnci 
ve basınç düşümü ile karşılaştırılabilir 
ise, aynı pompa kullanılabilir. Eğer akış 
direnci belirgin ölçüde daha düşük ise, 
mevcuttaki pompa uygun şekilde boyut-
landırılmış yüksek verimli bir pompa ile 
değiştirilerek sabit hızlı konfigürasyona 
ayarlanmalıdır. 
Paralel dağıtım sisteminin diğer bir 

avantajı da, her bir branş-
man devresine suyu yak-
laşık olarak aynı sıcaklık 
değerinde beslemesidir. 
Bu sayede devre sonunda 
konumlandırılmış süpür-
gelik tipi ısı yayıcıların ısı 
çıktısını yüksek seviyelere 
taşıyacaktır.  

Yeni	mahaller	
yaratmak

Paralel dağıtım sistemle-
rinin bir diğer avantajı da 
birden fazla mahal yaratma 
kolaylığıdır. Mevcuttaki 
seri bağlı devreler, çoklu 
branşmanlara dönüştürülür 
ise, her bir branşmana bir 
termostatik radyatör valfi 
eklenebilir. Bu mekanik valfler her bir 
branşmandaki akış debisini oda sıcaklı-
ğına bağlı olarak ayarlar. Oda sıcaklığı 
düşmeye başladığında, termostatik vana 
açılarak o branşman devresinin akışını 
artırır (veya tam tersi).
Termostatik radyatör vanaları birden 
fazla konfigürasyonda kullanılabilir. Bu 
konfigürasyonlardan biri açılı tip bes-
leme vanası olarak bilinir ve kanat borulu 
süpürgelik tip ısı yayıcının girişine takı-
labilir. Vananın termostatik aktuatörü, 
süpürgelik tip ısı yayıcının uç kapağından 
dışarı açılır. Şaftı duvara paraleldir. Sıcak 
su vananın zemine bakan açıklığından 
girer. Daha sonra vananın içerisinden 
geçerken 90 derecelik bir dönüş yapa-
rak süpürgelik tip ısıtıcının içerisine 
giriş yapar. Kanatlı borulu süpürgelik tip 
ısıtıcının diğer ucuna bir bağlantı adap-
tör elemanı takılarak (90 derece veya 
düz olabilir) devre ¾'in bakır borudan 
½'in PEX veya PEX-AL-PEX boru 
tipine geçirilir. Diğer bir tip termosta-
tik radyatör vanası ise, valf gövdesinin 
ve aktuatörünün süpürgelik tip ısıtıcıya 
eklenmesini mümkün kılmaktadır. Bu 
tipte ayar butonu duvar üzerinde normal 
bir termostat yüksekliğine takılır. Ayar 
butonu aktuatöre kapiler boru ile bağla-

nır. Ayrıca içeriğine termostatik vanaların 
dahil olduğu radyatörler de kullanılabilir. 
Şekil 3, birbirinden bağımsız olarak kont-
rol edilen dört mahalin, termostatik rad-
yatör vanaları kullanılarak nasıl modifiye 
edileceğini göstermektedir. Bu şekilde, 
mahallerin iç konfor seviyelerinin ayar-
lanmasına orijinal seri devre sistemine 
göre çok daha fazla esneklik katılabilir. 
“Paralel dağıtım sistemlerinin bir diğer 
avantajı da, her bir branşman devresine 
aşağı yukarı aynı sıcaklıkta besleme suyu 
gönderebilmesidir.”
Diğer bir seçenek de, manifold istasyo-
nundaki her bir devre vanasına düşük 
voltajlı (24 VAC) manifold vana aktu-
atörü kurulmasıdır. Bu aktuatörler her 
biri bir mahale izmet eden dört yeni 
termostata bağlanır. Şekil 3’te gösterilen 
sistemlerin ikisi de mahallere ayrılma 
için kullanılabilir. İki durumda da siste-
min mevcuttaki pompası, değişken hızlı 
basınç ayarlı pompa ile değiştirilir. Bu 
pompalar vanalar açılıp kapandıkça akışı 
ayarlayabilmek için hız ve güç girdilerini 
ayarlarlar. Bu şekilde, manifold istasyonu 
boyunca fark basıncı stabilize edilir ve 
mahal devresi içerisindeki sabit akış diğer 
mahallerin çalışma debisinden bağımsız 
olarak korunur.  

Şekil 2. 

Not: Bu grafik 2,25’’ kare kanatlı 
ve ¾’’ borulu standart kanatlı-boru 
süpürgelik tip ısı yayıcısı baz alınarak 
hazırlanmıştır
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Tasarım	Prensipleri

Birbirine seri şekilde bağlanmış süpür-
gelik tipi ısıtıcıların paralel devreler ile 
bağlanarak modifiye edilmesi birçok ihti-
malden sadece biridir.  Her bir dönüşüm 
şeklinde mevcuttaki ısı yayıcıların gerçek 
yerleşimini göz önünde bulundurmalı ve 
sistemi paralel branşmanlara pratik ola-
rak modifiye edilmelidir. Tasarımcılar şu 

Çeviri

prensipleri takip etmelidir: 
1. Her seferinde, 
her bir odada hangi 
tip tamamlayıcı ısı 
yayıcının kullanılacağını 
ve borulama sisteminin 
modifikasyonundan 
önce nerelere 
konumlandırılacağını 
belirleyin. 
2. Maliyet ve kurulum 
süresi açısından, mümkün 
olduğunca mevcuttaki 
borulama sisteminin 
kullanılması faydalı 
olacaktır. 
3. Mevcut sistemin 
modifikasyonu sırasında 
yeni alanlar yaratmanın 
faydasına karşı 
maliyetini göz önünde 
bulundurun. Örneğin, 
iki yatak odası aynı 

sıcaklıkta tutuluyor ve mevcuttaki 
sistem bunu yapabiliyor olsun. Bu 
durumda, gerekli olan tamamlayıcı 
ısı yayıcıların sisteme eklenmesinden 
sonra iki yatak odasını aynı 
alanda tutmak faydalı olacaktır. 
Fakat, borulama modifikasyonları 
iki birbirinden bağımsız alan 
oluşturulduğu durumda, maliyet/
zaman açısından karşılaştırılabilir 

olur ise, bu seçenek muhtemelen 
daha faydalı olacaktır. 

4. Tüm tamamlayıcı ısı yayıcılar 
seçildiğinde ve dağıtım sistemine 
önerilen modifikasyonların teknik 
çizimi yapıldığında, modifiye 
edilmiş sistem için akış ve basınç 
kaybı analizi yapılmalıdır. Bu, 
her bir branşmana yeterli akışın 
ulaştırıldığını ve modifiye edilmiş 
sistem için gerekli olan pompanın 
doğru seçimini garanti altına almak 
için yapılmalıdır. 

5. Mevcuttaki geleneksel kazanın 
düşük sıcaklıklı sistem için yedek ısı 
kaynağı olarak tutulması planlanıyor 
ise; bu kazanın kesintisiz baca gazı 
yoğuşmasına karşın korunması için 
kazanın yakınına termostatik karışım 
vanası eklenmelidir.  

Düşük su sıcaklıkları hidronik ısıtma-
nın geleceğidir. Bölüm 1 ve Bölüm 2’de 
anlatılan prensipleri kullanarak, mevcut-
taki sistemleri daha düşük su sıcaklıkla-
rında kullanılacak şekilde modifiye edin 
ve müşterilerinizin modern hidronik ısı 
kaynaklarının potansiyelini tam olarak 
deneyim etmesini sağlayın.

Kaynak:	
https://www.hpacmag.com/features/lowering-
bar-part/
https://www.hpacmag.com/features/lowering-
bar-part-ii/

Şekil 3. Yüksek ısı çıktılı süpürgelik tip ısı yayıcı ile standart 
süpürgelik tip ısı yayıcının karşılaştırışlması

Su sıcaklığı (°F)

Is
ı ç

ık
tıs

ı (
Bt

u/
hr

/ft
)

Süpürgelik tip ısı 
yayıcısına giriş yapan 
hava sıcaklığı 65 °F

Yüksek ısı çıktılı 
süpürgelik tip 
kanatlı-boru ısı 
yayıcı

Standart 
süpürgelik tip 
kanatlı-boru 
ısı yayıcı
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klimalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
nedenle daha çok duvar tipi split klima 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada Şanlı-
urfa ilinde bulunan bazı özel ve yetkili 
teknik servislerden yaz sezonu boyunca 
kendilerine intikal eden müşteri klima-

Özet

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu 
gibi ülkemizde de ve özellikle 
Şanlıurfa’da yaz aylarının çok sıcak 

geçmesi sebebiyle ev, işyeri ve bürolarda 

Yazan: Mehmet Kuş
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Şanlıurfa Türkiye

Makale

larında oluşan arıza çeşitleri için bir anket 
yapılarak, bunun sonucunda meydana 
gelen arızalar yüzdelik sırasına göre sıra-
lanarak nedenleri ve giderilme şekilleri 
araştırılmıştır. Bununla ilgili bağlantılar 
kurularak bir sonuç oluşturulmuştur.

Split Klimalarda Soğutma 
Modunda Oluşan 
Arızaların Analizi
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gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Fazla 
nem ise terin buharlaşmamasına, bunal-
tıcı bir sıcaklık hissine ve uyku isteğine 
neden olur. Ayrıca ortamın havası temiz 
ve taze olmalıdır, toz, duman, polen ve 
diğer zararlı maddelerin filtre edilmesi ve 
insanın fark etmeyeceği hızda ama temiz 
havayı içeri alıp kirli havayı tahliye edecek 
hafif bir hava dolaşımı gereklidir [5]. 

2.	Konu	ile	İlgili	Yapılmış	
Çalışmalar

Split klimalarda yapılan çalışmalar daha 
çok perfornmans ve enerji verimliliği 
üzerine yapılmıştır. Gökdemir (2002), 
split tipi klima cihazlarının alternatif 
akışkanlarla çalışacak şekilde dönüştü-
rülmesi üzerine çalışmıştır. Teorik çalış-
masında R-22 yerine R 134a, R 407C 
ve R 410A gibi alternatif soğutucu akış-
kanları kullanarak split klimanın per-
formans katsayılarını hesaplamıştır [6]. 
Yüksek (2005), çatı ve split (ayrık) tipi 
klimalar çeşitli yönleri ile karşılaştıra-
rak, hangisinin kullanımının daha doğru 
olduğunu tespit etmeye çalışmıştır. Sis-
temlerin güncel olarak maliyetlerini hesap 
etmiş ve sistemlerin işletme maliyetlerini 
çıkartmıştır. Toplanan verilerle de siste-
min termo ekonomik analizi yapmıştır 
[7]. Sefa (2007), iklimlendirmede ortam 

sıcaklık konforunu artırmaya yönelik 
“Çok Noktadan Sıcaklık Ölçümü” olarak 
adlandırılan bir yaklaşım sunmaktadır. 
Klimada denetleyici olarak PIC18F452 
işlemcisi kullanılmış olup, uzak nokta-
lardan sıcaklık ölçümü yapan modüllerle 
radyo frekansında (RF) haberleşmekte-
dir. Programlanabilme, uyku, otomatik 
çalışma, fan hızı ve üfleme açısı kontrolü 
gibi fonksiyonlar kızılötesi (IR) haber-
leşen bir uzaktan kumanda üzerinden 
yapılabilmekte, ayrıca durum bilgileri 
klima üzerindeki likit kristal gösterge-
den (LCD) izlenebilmektedir [8]. Aynur 
(2008), değişken hava koşulları altında, 
hem soğutma hem de ısıtma dönem-
leri için, gerçek bir ofis ortamında, ısı 
geri kazanım havalandırma üniteleri ile 
birleştirilmiş bir çoklu-split DSA siste-
minin performans değerlendirmelerine 
odaklanmıştır. Çoklu-split DSA siste-
mine iki farklı iç ortam sıcaklık kontrol 
şekli; bireysel ve tek nokta, uygulamıştır. 
Bireysel kontrol, çoklu-split DSA sistem-
lerinde genel olarak kullanılan iç ortam 
sıcaklık kontrol çeşididir. Ek olarak, hava-
landırmanın, çoklu-split DSA sisteminin 
performansına etkisini de incelemiştir [9].
Abdunaser (2017), havalandırma siste-
mindeki gürültüyü ayırt etmek ve ince-
lemek için ses kuvvetini kullanılarak 
araştırma yapmıştır. İncelemeyi, hava-

Anahtar	 Kelimeler: Split klima, 
inverter, arıza, özel servis, yetkili servis, 
Şanlıurfa.

1.	Giriş

Günümüzde pek çok insanın yaşamı-
nın önemli bir kısmı kapalı mekânlarda 
geçmektedir. Bu mekânlar gerek hacim, 
gerekse barındırdıkları insan sayısı bakı-
mından büyük boyutlara ulaşmışlardır. 
Fuar, konferans, tiyatro, sinema salonları, 
alışveriş merkezleri, diskotek ve casinolar 
gibi pencereleri açılmayan yüksek bina-
ların yaşanabilir halde tutulması için 
klimaya olan ihtiyaç gün geçtikçe artış 
göstermektedir [1]. 
Klimalar insanların daha rahat ve verimli 
yaşaması amacıyla kapalı ortam havasını 
soğutan, nemini alan, isteğe bağlı olarak 
ısıtan toz ve partikülleri filtre eden cihaz-
lardır. Klimalar, konutlardan araçlara, 
işyerlerinden eğitim mekânlarına kadar 
tüm alanlarda kullanılmaktadırlar [2]. 
Split klima sisteminde, kompresör ve 
kondenser grubunun oda dışına konması 
ile klimatize edilecek odadaki gürültü 
düzeyinin asgariye indirilmesi, iç ünitenin 
fazla hacimli olmaması ile estetik görüntü 
sağlanması önemlidir [3]. 
Konutlarda ve küçük işyerlerinde klima 
kullanımının yararları tartışılmazdır. 
Klimatize edilmiş ortamlar, iş gücü veri-
minde artış ve sağlıklı bir yaşam sağlar. 
Bu bilgilerin ışığında klima bir lüks değil, 
insanca yaşam için bir gereksinim haline 
gelmiştir [4]. 
Klima cihazları, herhangi bir ortamda 
uygun konfor şartları oluşturmak adına 
aşağıda belirtilen dört temel görevi yerine 
getirmek ile sorumludurlar: 1. Soğutma 2. 
Isıtma 3. Nem kontrolü 4. Havanın deği-
şimi. Dünyaca kabul edilmiş araştırmalara 
göre, insanlar belli bir sıcaklık ve nem ara-
lığında ve havası temiz olan ortamlarda 
rahat etmektedirler. Bu aralık “Konfor 
Bölgesi” olarak tanımlanmıştır (nem %60 
ila %30, sıcaklık 20 ila 27 °C). Sıcaklığın 
gereğinden fazla veya az olmasının rahat-
sız edici olduğu açıktır. Nem düzeyinin az 
olması boğaz kuruluğu, gözlerde yanma 
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larında güvenli ve verimli bir şekilde 
kullanılabileceğini göstermiştir [11]. 
Şanslı (2015), hava kaynaklı bir ısı pom-
pası kullanılarak, ısıtma-soğutma işle-
mini yaparken kullanma sıcak suyunu da 
hazırlama işleminin gerçekleştirilmesini 
sağlanmaya çalışmıştır. Yapılan hesap-
lamalar ve elde edilen sonuçlar netice-
sinde cihazın normal çalışma anındaki 
COP si ile cihazı tasarlayarak eklenen 
boylerli kısmın cihazın çalışma anındaki 
COP sini arttırdığı tespit etmiştir [12].
Şimşek (2012), duvar tipi bir split kli-
mada evaporatör filtrelerindeki ve kon-
denser serpantinlerindeki tıkanıklığın 
sistem performansı üzerindeki etkilerini 
incelemiştir. Sayısal değer alınabilecek 
tarzda tasarlanan orijinal bir klimada, 
evaporatör filtreleri ve kondenser ser-
pantinleri üzerinde kademeli şekilde 
tıkanıklık oluşturularak sistemin sıcak-
lık, basınç, ısıl kapasite, güç ve ısıtma-
soğutma etkinliklerindeki (COP) deği-
şimlerini gözlemiştir [13].
Şimşek (2009), duvar tipi split klima-
nın montajında başarılı ve sorunsuz bir 
şekilde işletme sağlanabilmesi için, dik-
kat edilmesi gereken noktalar belirtmiş 
ve montajın nasıl yapılması gerektiğini 
anlatmıştır [14].
Split klimaların çalışması sırasında 
ortaya çıkan arızalar ile ilgili literatüre 
rastlanmamıştır. Bu çalışmada soğutma 
modunda çalışan split ve normal kli-
malarda ortaya çıkan arızaların analizi 
Şanlıurfa ili için yapılmıştır.

3.	Split	Klimalar	

Soğutma sistemi elemanlarının iki ya da 
daha fazla gövde içerisine yerleştirilmesi 
ile oluşan cihazlara “split klima” denir. 
Split klimalar bir dış ünite ve bir veya 
birkaç (multisplit) iç üniteden oluşur-
lar. Soğutma modunda çalışırken soğu-
tucu akışkan vasıtası ile iç ortamın ısısı 
alınarak dış üniteden atmosfere atılır, 
ısıtma modunda (heat-pump) ise dış 
ortamdaki ısıyı dış ünite vasıtası ile alır 
ve iç ünite vasıtası ile iç ortamı ısıtır. 
7.000 Btu/h. – 24.000 Btu/h. arasında 

landırma sisteminde fan hızı ve sıcaklık 
parametresinin dalgalanmayla yapmıştır. 
Ağırlık kaynağının aygıttan kaynaklandığı 
bölümler için, gürültüyü almak için aygıt 
konumunda ağızlık ve bunların derece-
lendirilmesi için çalışmıştır. Test bölge-
lerinden alınan PulseLab Shop program-
lamasını kullanarak analizör tarafından 
analizi yapılmıştır. Gürültünün sonuçları, 
gürültü haritalarında ortaya çıkartmıştır. 
Gürültü, haritalarda alternatif bir gölge-
leme, alternatif bir canlanma seviyesini 
ve en yüksek gürültünün yerini, nereden 
kaynaklandığını göstermiştir. En yüksek ses 
seviyeleri 74.784dB civarındaki fan bölgesi 
olan havalandırma ve soğutma sisteminin 
ön tarafında oluşmuştur. En yüksek ikinci 
gürültü seviyesi, kompresörün, yaklaşık 
72.115 dB olarak olduğu tarafta görülmüş-
tür. Grafiğin incelenmesi, gürültü ve para-
metre arasındaki bağlantıyı göstermekte ve 
daha yüksek fan hızı ve havalandırma ve 
soğutma sisteminin en düşük sıcaklıkta ses 
güç seviyesinde artacağı anlaşılmıştır [10].
Hurmuzi (2015), buhar sıkıştırmalı çev-
rime göre çalışan ve 24000 Btu/h soğutma 
kapasiteli bir split klimanın yoğuşturucu-
suna buharlaştırmalı soğutma uygulayarak 
deneysel bir çalışma yapmıştır. Soğutma 
havası yoğuşturucuya girmezden önce üze-
rine soğuk su püskürterek buharlaştırmalı 
soğutma yapmıştır. Klimanın ısıl perfor-
mansı test şartlarında ölçülen parametreler 
kullanılarak belirlemiştir. Bu parametreler 
ise, akışkanların giriş ve çıkış sıcaklıkları, 
debileri ve çevre sıcaklıkları ile klimanın 
kompresör ve fanlarının kullandığı voltaj ve 
akımlardır. Klimanın performans paramet-
relerini elde etmek için Haziran ile Ağustos 
2014 tarihleri arasında testler yapılarak 
veriler elde etmiştir. Düşük ve yüksek bağıl 
nemlerde klimanın performansını karşı-
laştırmak için, testler dış hava sıcaklığı 32 
ile 45 °C arasında ve bağıl nemin ise % 45 
ve 80 olduğu şartlarda yapılmıştır. Sonuç-
lar, test şartlarında % 23 ile 27.5 arasında 
enerji tasarrufu yapıldığını gösterirken, % 
36 ile 49 arasında performans katsayısı-
nın yükseldiğini göstermiştir. Bu sonuçlar, 
bir klima kondenserinin buharlaştırmalı 
soğutma yapılarak, Gaziantep hava şart-
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soğutma-ısıtma kapasitesine sahip olan 
split klimalar genellikle konutlarda ve 
küçük ofislerde tercih edilirler. Mağaza, 
büyük ofis, cafe vb. ticari tip uygulama-
larda ise 24.000 Btu/h. ile 60.000 Btu/h. 
daha yüksek kapasiteli cihazlar tercih 
edilirler [15]. 
Split klimaların başlıca özellikleri her 
mekâna uygun model sağlayabilmeleri 
ve sessiz olmalarıdır. Çoğu modelde uzak-
tan kumanda, zaman ayarı, programla-
nabilme, nem alma, kapasite kontrolü 
gibi ilave fonksiyonlar mevcuttur. Split 
tip klimalar uygulama şekline ve iç ünite 
sayısına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır: 

Uygulama	şekline	göre;	
1. Duvar Tipi (iç ünite mekânın en uygun 
olarak seçilen bir duvarına monte edilir), 
2. Yer Tipi (iç ünite mekânın en uygun 
olarak seçilen bir duvarına sırtını dayar 
vaziyette zeminde duracak şekilde monte 
edilir), 
3. Salon Tipi (iç ünite mekânın en uygun 
olarak seçilen bir duvarına veya bir kolona 
sırtını dayar vaziyette zeminde duracak 
şekilde monte edilir), 
4. Tavan Tipi (iç ünite tavanla duvarın 
kesiştiği kısımda tavana monte edilir), 
5. Asma Tavan Tipi (iç ünite mekânın 
yaklaşık merkezinde asma tavan içinde 
tamamen kalacak ve sadece ön panel 
gözükecek şekilde monte edilir), 
6. Kanallı Tip (iç ünite mekân içinde ise 
asma tavan içinde kalacak şekilde monte 
edilir)[16].

3.1	Normal	Tip	Klimalar	

Sabit kompresör hızına sahip on-off kli-
malar günümüzde geniş bir şekilde kul-
lanılmaktadırlar. Fakat bu klimalarda oda 
sıcaklığı ne olursa olsun klima açıkken 
harcanan enerji hep aynıdır. Kompre-
sör hızı sabittir ve iki konumludur (on/
off ). Sıcaklık değişiklikleri belli bir eşiği 
geçmediği sürece harekete geçmez, dola-
yısıyla ortam sıcaklığı dalgalanır. On-off 
klimalar bu yönleri itibariyle enerji verim-
liliği açısından iyi bir tablo ortaya çıkar-
mamaktadırlar. 
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vermez. Sistem dur-kalk şekilde çalış-
maz. Minimum ve maksimum aralık-
larda yük kontrollü çalışır. Bahsedilen 
frekans değişiminde kullanılan elektronik 
kart büyüklüğünden dolayı dış ünite yer 
almaktadır [18].

4.	Klima	Arızaları

Temel olarak klimalarda servis ihtiyacı 
duyulan arızalar elektriksel ve mekanik 
arızalardır. Günümüzde “inverter” tip 
dediğimiz klimaların dışında üretilen 
birçok klimanın elektronik kartları iç 
ünite içerisine yerleştirilmiştir. Klima, iç 
ünite fan motoru plastik yuvasına kızaklı 
bir Şekilde tırnaklar vasıtasıyla monte 
edilmiştir. Klimaların dış ünitesinde ise 
sadece kompresör ve dış ünite fan motoru 
yol verme elemanları (kapasitör, bağlantı 
terminali ve klamensleri) bulunur. Kont-
rol ve kumanda teknolojisinin ilerlemesi 
ile klima cihazlarının elektronik kartla-
rının ebatları küçülmüş, genellikle güç 
ve kumanda devreleri tek kart üzerinde 
imal edilmektedir. Günümüzde on-off 
çalışma prensibiyle üretilen birçok klima 
cihazının dış ünitesinde elektronik karta 
gerek duyulmamıştır. Daha çok inverter 
tip klimaların dış ünitelerinde yer alan 
elektronik kart, kompresörün değişen yük 
koşullarını karşılamak üzere kullanılmak-
tadır [19]. 

4.1	Şebeke	Voltajı	Düşüklüğü	
veya	Yüksekliği

Gerilim düzeyindeki kısa süreli düşüşler 
ciddi arızalara neden olmaktadır. Genelde  
klimalardaki tüm güç arızalarının % 87’si 
de bu problemden kaynaklanmaktadır. 
Ani düşüşler trafonun o alanın üzerindeki 
güç gereksinimleri ile başa çıkma çaba-
larının bir sonucudur. Gerilim düşümü, 
cihazda fazla akım ihtiyacı yaratacağın-
dan trafo, kart veya  motorun yanmasına 
sebep olabilir. Darbeler gerilimin ani ola-
rak yükselmesidir. Gelgite benzer şekilde, 
darbe elektronik cihazlara zarar verir. 
Yakınlara düşen yıldırım nedeniyle ortaya 
çıkan darbeler fırtına ya da  trafik kazası 

nedeniyle kesilen şehir cereyanının geri 
gelmesiyle de ortaya çıkabilir.  Cihazların 
donanımına ve elektronik karta doğrudan 
zarar verebilir. [20] 

4.2	Gaz	Kaçağı	Arızası

Split klimalarda montaj sırasında rekor-
lar düzgün bağlanmazsa veya borular-
dan biri titreşimli bir parçanın üzerine 
gelmişse zamanla boruların çatlamasına 
neden olur. Bu durum sonucu olarak da 
klimada gaz kalmaz ve soğutma işlemi 
gerçekleşemez.[15]

4.3	Kapasitör	Arızası

Kapasitör klimada yüksek voltajlı bir güç 
çekildiğinde destekçi bir yapıya sahip 
olması ile bilinir. Kapasitör birimi mik-
rofarad olan bir üründür. Enerji depolaya-
rak gücü motora gönderir ve kompresörü 
harekete geçirmekte etkili bir yapısı var-
dır. Elektrik elektronikçiler buna ayrıca 
kondansatör adını da verir.[21]
Kapasitörün arıza yapmasındaki en 
önemli etken zaman ve uzun bir süre 
hiç aktif hale gelmemiş olmasıdır. Eğer 
klima yılın sadece belli dönemlerinde 
kullanıyorsa yani yazdan yaza kullanı-
yorsa kapasitör arızaları ile karşı karşıya 
karşılaşılabilir. Yılın belli dönemlerinde 
klima çalıştırarak bu sorunların meydana 
gelmesinin engellemesi mümkün olabi-
lir[22]. 

4.4	Elektronik	Kart	Arızaları

Klimalarda elektronik kart arızaları elekt-
rik şebekesi, montaj, bakım, ara bağlantı-
lar ve elektromanyetik alana maruz kal-
masından dolayı oluşmaktadır. Genellikle  
klima  cihazlarındaki elektronik kartların 
iki ayrı devresi vardır. Bu  devrelerin biri 
kumanda devresi diğeri de güç devresidir. 
Her farklı marka klimada kumanda ve 
güç devresi tasarımı değişmektedir. Yani 
tek bir elektronik kartta ya da her iki 
devrede ayrı ayrı kartlarda imalatı söz 
konusudur. Kumanda devresi   üzerinde 
bulunan mikroişlemci üzerine yazılmış 

3.2	İnverter	Tip	Klimalar

Inverter klimalarda ise istenilen sıcaklığa 
yaklaştıkça kompresör yavaşlar ve daha az 
enerji harcar. Kompresör dur-kalk yap-
madığı için oda sıcaklığındaki değişimlere 
karşı daha hassastır ve motor ömrü daha 
uzundur. Ortam sıcaklığındaki oynama-
ları düzeltmek için gereken enerjiden 
fazlasını harcamaz ve bu da inverter kli-
maların enerji verimliliği açısından ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
İnverter klima elektronik kontrol sistemi 
iki birimden oluşmaktadır. İç ünite birimi 
ve dış ünite birimidir. Bu çalışmada iç 
ünite elektronik kontrol kartı tasarımı 
ve yazılımı gerçekleştirilmektedir. Meka-
nik aksamlar olarak LG firmasının SB 
UA3+ modelli kliması kullanılmaktadır. 
Dış ünite elektronik kontrol sisteminde 
kompresör kontrolü, elektronik genleşme 
vanası kontrolü (eev), dört yollu vana ve 
sıcaklık okuma birimleri kontrol edil-
mektedir. Bu kontrolü iç üniteden gelen 
bilgilere göre sağlamaktadır. Dış ünitede, 
iç üniteye sıcaklık bilgilerini göndererek 
termal çevrim algoritmalarında giriş ola-
rak kullanılmaktadır. Literatürde inverter 
klima elektronik kontrol sisteminin bula-
nık mantıkla kontrol edildiği çalışmalar 
da bulunmaktadır. Bu çalışmada, iç ünite 
ve dış üniteden oluşan inverter klimanın 
iç ünitesinde ADC ile sıcaklık okuma, dış 
ünite ile haberleşme, uzaktan kumanda 
kontrol programı, fan motoru kontrolü ve 
bulanık mantık sıcaklık kontrol programı 
açıklanmıştır [17]. 
Inverter klimaların teknolojik özellikle-
rini şöyle açıklayabiliriz. Inverter; enerji  
tasarrufu sağlamak için geliştirilmiş bir 
özelliktir. Klimaların dış ünitelerinde 
kompresörün  devri elektronik donanım 
desteği ile frekans kontrollü, kompresö-
rün dönme hızı değiştirilerek yüke göre 
kapasite değişimi sağlanabilmektedir. 
Böylece düşük yük koşullarında enerji 
tasarrufu sağlanmaktadır. Alternatif akım 
(AC) ve doğru akım (DC) ile frekansı ve 
gerilimi ayarlanabilen düzeneklere inver-
ter sistemler adı verilir. Kalkış akımları   
olmadığından şebekeye ve cihaza zarar 
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Grafik.3 Yetkili Servisler Tüm Klima % 
Arıza

Grafik.4’te özel servislerin arızalı inver-
ter klima sayısı 80 olup, arıza bakımın-
dan en çok oluşan %37,5 ile voltaj arı-
zasıdır.

Grafik.4 Özel Servisler İnverter Klima % 
Arıza

Grafik.5’te Özel servislerin toplamda 
gittikleri normal arızalı klima sayısı 
317 adet olup, oran olarak bunu en çok 
%37,6 ile kapasitör arızası oluşturmak-
tadır.
Grafik.6’da özel servislerin gittikleri 
toplam arızalı klima sayısı 246 olup, 
oranı olarak en çok arızayı %36,6 ile 
kapasitör arızası oluşturmaktadır.

programlar ile klima kontrol ve kumandası  
sağlanır. Tabiî ki mikroişlemci de bilgileri 
kullanıcın kullandığı kumandadan ve sen-
sörlerden (termistör) alır. Almış olduğu 
sinyaller doğrultusunda güç kartı üzerinden 
klima cihazının elektriksel elemanlarına 
(fan motorları, kompresör, solenoid valf 
gibi) kumanda eder[23].

5.	Materyal	ve	metot

Şanlıurfa’daki 6 özel ve 3 yetkili servisin yaz 
sezonunda gitmiş oldukları normal ve split 
klima arızalarından düşük voltaj, kapasitör, 
gaz kaçağı ve elektronik kart arıza sayı-
ları sorularak bunlar ayrı ayrı yüzdelere 
çevrilmiştir. Ayrıca klimaların temizliği, 
enerji tasarruflu kullanımı açısından kul-
lanıcıların ne kadar bilgi sahibi oldukları 
sorulmuştur. Son olarak da klima boruları-
nın ısı izolasyonu açısından izolasyonunun 
yeterliliği sorulmuştur. 

6.	Araştırma	Bulguları	ve	Tartışma

Grafik.1’de 3 yetkili Servisin sezonda arı-
zasını giderdiği inverter klima sayısı 271 
olup, bunlardaki kart arızası oranı yüzde 
% 57.6’dır.

Grafik.1 Yetkili Servisler İnverter klima % 
Arıza

Grafik.2’de 3 yetkili servisin sezon boyunca 
arızasına gittikleri normal klima sayısı 184 
olup, bunlarda da en çok oluşan arıza oranı 
% 39,1 ile voltaj düşüklüğünden kaynak-
lanmaktadır.

Grafik3.’te yetkili servislerin sezon boyunca 
gittikleri toplam arıza sayısı 455 olup, bu 
arızaların oran olarak çoğunluğunu % 50,1 
ile voltaj düşüklüğü oluşturmaktadır. 

Makale

Grafik.6 Özel Servisler Tüm Klimalar % 
Arıza

Grafik.7’de toplamda 351 inverter klima 
arızası meydana gelmiş, en çok arıza da 
oran olarak %53 ile voltaj düşüklüğü 
sebebiyle meydana gelmiştir.

Grafik.7 Tüm sevisler İnverter klima % 
arıza

Grafik.8’de toplamda 501 normal klima 
arızası meydana gelmiş, en çok arıza 
sebebi, oran olarak %30,5 ile voltaj düşük-
lüğüdür.
Grafik.9’da Tüm servislerin gittikleri top-
lam arızalı klima sayısı 852 olup, oran 
olarak da en çok arıza %39,1 ile voltaj 
düşüklüğüdür.

Grafik.2 Yetkili Servisler normal klima % 
Arıza Grafik.5 Özel Servisler Normal Klima 

% Arıza
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Makale

daha çok soğutma amacı ile kullanılmak-
tadır. Genel olarak klima temizliği yeterli 
değildir. Kullanıcıların %50’si enerji tasar-
rufu açısından klimayı kullanmayı bil-
mektedir. Klima borularının izolasyonu 
yeni montajlarda yeterlidir. Ancak eski 
klimalarda dış hava şartlarından dolayı 
izolasyon yıpranmaktadır. Bu durumda 
enerji verimliliği açısından yeniden izo-
lasyon yapılması gerekir. 
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Grafik.9 Tüm Servisler Tüm Klima % Arıza

7.	Sonuç	ve	Öneriler

Klimalarda şebeke voltaj arızaları sitemde 
regülatör kullanılarak, gaz kaçağı arı-
zası kaçağın onarımı yapıldıktan sonra 
yeniden vakumlama yapılarak gaz şarjı 
yapılarak, kapasitör arızası yeni kapasi-
tör takılarak ve elektronik kart arızası 
da ya kart tamir edilerek ya da yenisinin 
takılarak arızalar giderilmektedir. Ayrıca 
yapılan anket sonucunda da aşağıdaki 
sonuçlara varılmıştır. Yeni kurulan tüm 
spilt klimalar inverterdir. Split klimalar 

Tablo.1	İnverter	ve	Normal	split	klimalarda	en	çok	ve	en	az	
karşılaşılan	%	arıza	değerleri

En çok oluşan arıza 
tipi ve yüzdelik değeri

En az oluşan arıza tipi ve 
yüzdelik değeri

İnverter Normal İnverter Normal

Voltaj düşüklüğü %53
Voltaj 

düşüklüğü
% 30,5

Kapasitör
%9,4

Kart
%17,2

Grafik.8 Tüm Normal Klima oluşan % Arıza
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Ürün Tanıtımı

obtüratör (1), ayar basıncına ulaşıldığında 
yükselir ve çıkışı tamamen açar. Ayar 
basıncı sistemde izin verilen maksimum 
basınca göre seçilir. Çıkış bağlantısı (3) 
çapı, deşarja yardımcı olmak için sistem 
bağlantı çapı ile aynı ya da daha büyük-
tür. Basınç düşerken, karşıt tepki olarak 
vana sahip olduğu ayar toleransları içinde 
yeniden kapanır.

Kurulum

Bir emniyet ventilinin montajından 
önce uzman teknik personelin yürür-
lükte bulunan mevzuata uygun şekilde 
doğru boyutlandırma gerçekleştirmiş 
olması gerekir. Emniyet ventilleri belir-
tilen amacın dışında kullanılmamalıdır. 
Emniyet ventili vana gövdesinde ok ile 
belirtilen akış yönüne göre ve yürürlükte 
olan mevzuata uygun yetkinlikteki teknik 
personel tarafından monte edilmelidir.

Isıtma	sistemi

Emniyet ventili, 
kazanın üst kıs-
mına veya akış 
borusuna, kazan-
dan en az bir 
metre mesafede 
monte edilmelidir. 
Emniyet ventili 
ve kazan arasın-

daki bağlantıyı sağlayan boru kesintisiz 
olmalıdır.

Kullanım	suyu	sistemleri

Emniyet ventilleri, sıcak su deposuna 
yakın olarak monte edilmelidir. Vana 
ve depo arasına herhangi bir kesme/
kapatma cihazı monte edilmemesine 
dikkat edilmelidir.

Montaj

Emniyet ventilleri dikey veya yatay olarak 
monte edilebilir ancak baş aşağı monte 
edilemez. Bu şekildeki montaj, doğru 
çalışmasına etki edebilecek yabancı mad-
delerin birikmesini önler.

Caleffi Emniyet Ventilleri ham-
maddenin sıcak baskı aşamasın-
dan ürün son haline gelene kadar 

Caleffi’nin kendi tesislerinde işlenir; her 
bir ürün tüm süreç boyunca kalite kon-
trolden geçerek üretilir.

Genel

311, 312, 313, 314, 513, 514, 527 EST 
ve 530 serisi Emniyet Ventilleri Caleffi 
S.p.A. tarafından, Avrupa Parlamentosu 
ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından 
basınçlı ekipmanlarla ilgili üye ülke-
lerin uyumlaştırılması için oluşturulan 
2014/68/EU Yönergesi ile belirlenmiş 
temel güvenlik gereksinimlerine uygun 
olarak imal edilir.

İşlev

Emniyet ventilleri tipik olarak ısıtma 
sistemlerinde bulunan kazanlar, konut 
tipi sıcak su depolama sistemleri ve genel 
olarak su sistemlerinde basıncın kontrol 
edilmesi amacıyla kullanılır. Ayar basın-
cına ulaşıldığında vana açılır ve basınç 
atmosfere tahliye edilerek sistemdeki 
basıncın kazan ve sistem bileşenleri için 
tehlikeli seviyelere yükselmesi önlenir.

Çalışma	prensibi
 
İç mekanizmadaki yaya (2) karşılık gelen 

Caleffi Emniyet Ventilleri
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Ürün Tanıtımı

İngiltere’nin önde gelen askı sis-
temleri üreticilerinden Acrefine 
Fixing’in ASB-CBL serisi sismik 

halatları, özellikle yangın tesisatlarında 
kullanılacak ürünler için aranan UL® 
listeli özelliği sayesinde tüm yönetme-
liklere göre en geçerli ürünlerden biridir. 
Orijinal UL® listeli olmayan ürünler 
ile karşılaştırılmamalıdır (UL® listeli 
ürünleri UL’in kendi web sitesinden 
kontrol ediniz). Ayrıca rijit çubuk/boru 
sistemlerine göre çok daha uygun fiyatlı 
ve pratik kullanımlı bir üründür. Zaten 
özellikle uzun mesafeler için burkulma 
(flambaj) riskinden ötürü rijit sistem-
ler kullanılamamaktadır. Dolayısıyla 
Acrefine® ASB-CBL sismik halatları 
hem yönetmeliklere uygunluk hem fiyat 
ve hem de kullanım kolaylığı açıların-
dan piyasadaki en üstün ürünlerdendir. 
Muhtelif boylarda hazır kitler halinde 

ACREFINE® ASB-CBL Sismik Halat 
(UL® Listeli)

veya 250 ft (76 m) uzunluğunda tambur-
lar halinde alınabilen bu sismik halatlar, 
özel pensesiyle sıkılan üstün nitelikli 
alaşımdan mamul yüksüklerinin oluş-
turduğu geniş sürtünme alanı sayesinde, 
halat kesitini daraltmadan çok yüksek 
kopma değerlerine ulaşabilir. NFPA kri-
terlerine uygun olarak renklendirilmiş 
halatlar sahada kolayca kontrol ve teftiş 
yapılmasına elverişlidir.

Genel	Özellikler:
UL® listeli ve NFPA, IBC, ASCE, 
FEMA, SMACNA gibi uluslararası tüm 
yönetmelik ve standartlara tam uygunluk
2.086 kg (4.600 lbs) değerine kadar UL® 
listeli kapasite değerleri
76 m (250 ft) tambur veya hazır kitler 
halinde temin seçenekleri
Sahada montaj ve teftiş kolaylığı 
Kullanım ve denetim kolaylığı için renk 
kodlu

Hem rijit sismik askılamanın mümkün 
olmadığı titreşim yalıtımlı ekipman ve 
sistemlerde hem de her türden yalıtımsız 
sistemlerde de kullanabilme özelliği

Uygulama:
Acrefine ASB-CBL tipi sismik halatlar 
boru, havalandırma kanalı, kablo tavası, 
busbar ve benzeri mekanik ve elektrik 
tesisatlarının sismik koruması amacıyla 
kullanılır. Ayrıca asılı ve zemine bağlı 
mekanik ve elektrik ekipmanları için de 
kullanılır. Sismik halatlar sadece hare-
ket anında yük gelecek şekilde en fazla 
6,3 mm (¼ inch) harekete izin verecek 
bollukta uygulanır. ASB-CBL sismik 
halat UL® listeli kopma mukavemetine 
sahiptir. Kolay teftiş için renk kodludur. 
Özellikle titreşim yalıtımı sebebiyle rijit 
bağlantıların kullanılamadığı uygulama-
lar için uygun bir çözümdür.
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Dışarıya hava akışının kapaklarla 
engellenmesi ve özel filtreye 
yönlendirilmesi.

UV lambası sayesinde fotokatalizin 
etkinleştirilmesi ve arıtılmış havanın 
yeniden girişi.

Ürün Tanıtımı

sabahın erken saatlerinde, öğle yemeğinde, 
akşam saatlerinde ve gecenin çoğunda) 
VORT HA, klasik bir ısı geri kazanım 
ünitesi olarak havalandırma yapar, eski 
havayı dışarı atıp bunun yerine önceden 
ısıtılmış veya önceden soğutulmuş (kış 
veya yaz) temiz hava getirip filtre eder.
Odalarda insan olmadığında temiz hava 
girişi durur ve odanın havası arıtılır. Bu 
hava, ilgili filtrenin verimini en üst düzeye 
çıkarmak için hava filtresinde geri dönüş 
yapmaya zorlanır. 
Ayrıntılı olarak ifade etmek gerekirse; 
havadaki ince tozun çoğunu tutan ısı 
geri kazanım filtreleri, bakteriyel yükü 
azaltıp bu yükün çoğalmasını önle-
yen patentli hava temizleyicisiyle bir-
leşerek önceki eylemlerden veya söz 
konusu alandaki kişilerden kaynakla-
nan ince tozların azaltılmasını daha da  
geliştirir. 

Böylece, sağlık ve konfor için ideal olan 
yüksek hava kalitesi standartlarına ulaşılır.

Temel	Özellikler	

•	Etkili: Rahatsızlıkların ve hastalıkların 
önlenmesi için gerekli olan sıcaklık, bağıl 
nem ve hava saflığı düzeylerinin korun-
masını sağlar.
•	Ekonomik:	Yüksek verimli ısı deği-
şimi ve düşük tüketim seviyeleri, ısıtma ve 
soğutma sistemlerinin ideal kullanımını 
sağlar ve işletme maliyetlerini azaltır.
•	Gürültüsüz: Düşük gürültü yayıl-
ması, sistemin sizi geceleri rahatsız etme-
mesi ve sürekli olarak kullanılabileceği 
anlamına gelir.
•	 Test	 Edildi: Milan Politeknik  
Üniversitesi tarafından yürütülen testler, 
VORT HA'nın verimliliğini doğrula-
maktadır.

AVenS tarafından pazara sunulan 
HA Sistem, iki üniteden oluşu-
yor: VORT HRI PHANTOM 

+ VORT HA SYTEM (ısı geri kazanım 
cihazı ve antibakteriyel ürün) Antibakte-
riyel tedaviye sahip bir filtreleme ünitesi 
ile birleştirilen bir VORT HRI PHAN-
TOM. Bu sistemin genel amacı havayı 
antibakteriyel madde ve UV lambalı filt-
reden geçirerek yüksek standartta sağlıklı 
ve konforlu bir hava sağlamak. Cihaz dev-
reye girdiğinde, özel kapakları, havanın 
dışarıya akışını engeller ve bir Chitosan 
ve Titanyum Dioksit çözeltisi ile doğru-
dan işlenen özel bir antibakteriyel filtreye 
yönlendirir. Düşük voltajlı UV lamba-
ları 415 nm'de radyasyon yayar, böylece 
bakterilerin büyümesini engeller. Hava 
temizleme döngüsü; ısı geri kazanımı ve 
antibakteriyel filtreleme ile hava değişimi 
arasında gidip gelir. Bu döngü önceden 
ayarlanmış bir program tarafından oto-
matik olarak etkinleştirilebilir veya kulla-
nıcılar tarafından özel ihtiyaçlarına göre 
manuel olarak etkinleştirilebilir. Filtreleme 
işlemi için ev sakinlerinin evde olmadığı 
ya da iş yeri çalışanlarının ofiste olmadığı 
saatleri seçmek iyi bir fikirdir. Böylece geri 
döndüklerinde sağlıklı ve rahat bir ortamla 
buluşmaları sağlanabilir.

VORT	HA	sisteminin	çalışması

VORT HA, odalarda bulunan insanların 
gerçek ihtiyaçlarına göre fan ve filtreleme 
modları arasında geçiş yapar: İnsanlar 
mevcutken (söz konusu olan bir evse; 

AVenS’ten Bakterileri Yok Eden Ürün:

VORT HA SYSTEM
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Ürün Tanıtımı

Şekil 2. Sezonsal Verimlilik
  
DeltaSchwank’ın	Özellikleri

1. Blutek premix brülörü ile %20 daha 
az CO2 salımı, %55 daha az NOx 
salımı

2. Tam modülasyonlu çalışma prensibi 
ile hem artırılmış ısınma konforu 
hem de ciddi yakıt tasarrufu

3. Feran material ile kaplı patentli 
izolasyonlu reflektör teknolojisi 

4. Yüksek sıcaklığa dayanıklı calorize 
radyant borular

5. Modbus ve Canbus bağlantısına 
olanak sağlayan elektronik yakma 
yönetim sistemi

Tüm bunlar, özellikle endüstriyel bina-
lar için, yatırımcısına; %40’a varan enerji 
tasarrufu, yüksek ısınma konforu, bina 
yönetim sistemi entegrasyonu, uzaktan 
erişim ve esnek çalışma olanakları sağ-
lamaktadır. Bunun yanında robust yapısı 
ile bakım onarım maliyetleri de mini-
mize edilmiştir. Yatırımcılar isterlerse 
rutin bakımlarını düzenli yaptırarak 10 
yıla kadar ürün garantisine sahip olabil-
mektedirler. 
Schwank ürünleri distribütörü Opti-
mum Isıtma Çözümleri A.Ş., bu tür 
endüstiyel ısınma yatırımları için 
keşif, proje ve enerji tüketim – yatırım  
analizi çalışmalarını da yatırımcılara sun-
maktadır.

Infrared ısıtma teknolojileri üzerinde 
85 yıldır inovatif bir kültüre sahip olan 
Schwank, radyant ısıtmada kuralları 

değiştiren bir yeniliğe daha imza attı: 
Premix Brülörlü DeltaSchwank borulu 
radyant ısıtıcı. 
Radyant ısıtmada; ışınım verimliliği, 
sezonsal verimlilik ve boru yüzeyi boyunca 
ısı dağılımı pazarda çok konuşulmamakla 
birlikte, aslında yatırımcıların en çok dik-
kat etmesi gerek husustur (Şekil 1). Bu üç 
temel faktör üzerinde Schwank yıllardan 
beri çalışmakta olup, ERP yönetmelikle-
rinde de bu faktörlerin artık ciddi kriterler 
olarak göze alınmasını sağlamıştır. 

Şekil 1 - Borulu Radyant Çalışma Prensibi

Yeni DeltaSchwank borulu tip radyant 
ısıtma ürünlerinde ışınım verimliliği 
%83,7’ye çıkmaktadır. Bu, bugüne kadar 
ulaşılan en yüksek değerdir. Sezonsal 
verimlilikte ise ERP 2018 yönetmelikle-
rine göre alt limit %74 iken deltaSchwank 
ile %98,9’a ulaşılmıştır (Şekil 2).

Premix Brülörlü DeltaSchwank 
Borulu Radyant Isıtıcı

Yüksek sıcaklığa dayanıklı
yanma bölmesi ile
bluTek-yakıcı

Yüksek sıcaklığa dayanıklı
paslanmaz çelik borular

Karşılaştırma
ErP min. değeri

Mevsimsel Verimlilik [ErP 2018]*

Ara eleman ile optimize edilmiş 
geri dönüşüm geometrisi

Bina Yönetim Sistemine 
entegrasyon için modbus 
bağlantısı

Basınçlı gaz/hava karışımı 
kontrolü

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

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

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
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Sektörünüzle ilgili en taze 
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