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Başkan'dan

Sayın ESSİAD Dostları;
Artık yaz aylarının bitip
yavaş yavaş sonbahara
hazırlandığımız, okulların
açılmaya başladığı döneme
girmiş bulunmaktayız.

Sonbaharın başladığı bu günlerde tüm dostlara
sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle...
Saygılarımla,
Selçuk SAVAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Bu mevsim değişikliğinde,
iklimlendirme sektörünün
çeşitliliğinin ne kadar önemli
olduğuna bir örnek teşkil
eder gibi soğutma ihtiyacı
azalırken yavaş yavaş ısıtma ihtiyacı artmaya
başlıyor.
İklimlendirme sektöründe farklı branşlarda
projelendirme, imalat, taahhüt, devreye alma ve
tesislerin bakımlarını yapabilecek nitelikli, eğitimli
insan ve bilgi birikimine ihtiyaç artmaktadır. Bu
ihtiyacı karşılayan eğitim kurumlarımızdan (başta
Endüstri Meslek Liselerimiz, Meslek Yüksek
Okullarımız, Mühendislik Fakültelerimiz)
yetişenlerde ciddi oranda mesleki bilgi ve eğitim
eksikliği görülmektedir.
Sektörümüz gün geçtikçe büyümekte ve buna bağlı
özellikli insan ihtiyacı doğrusal olarak artmaktadır.
Ancak gün geçtikçe ihtiyacı karşılayacak insan sayısı
azalmaktadır. Endüstri Meslek Liselerinde
kontenjanlar azaltılmaktadır. Bunun sonucunda
önümüzdeki yıllarda sektörün ihtiyacı olacak
teknisyen sayısında ciddi bir azalma olacaktır. Aynı
şekilde Meslek Yüksek Okullarında eğitim alan ara
eleman niteliğindeki teknisyenlerle Mühendislik
Fakültelerinde okuyan öğrencilerin donanımında ve
niteliğinde bir artış olmaz ise aynı problemi bu
noktada da yaşayabiliriz.
Bu açıdan bakıldığında büyüyen bir sektörün,
nitelikli, eğitimli insan ihtiyacını büyüme oranında
karşılayamazsak isek sektörümüzün büyümesini
engellemiş olacağız diye düşünüyorum.
Herkesin bildiğini tahmin ettiğim ama bir kere daha
dikkat çekmek istediğim bu konuyu yeniden
hatırlatmak istedim.

2

ESSİAD
e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

“Yaz Okulu” Projesi ile EHİS Sektörü'nde Yeni Bir Eğitim Sistemi Oluşturulması Planlanıyor
07.08.2014 tarihinde dernek merkezimizde Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Akın KAYACAN, MMO İzmir Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Güniz GACANER, Şube Müdürü Sayın
Turgay ŞİRVAN, Soğutma Dünyası Dergimizin Editörü ve Ege
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü Akademisyenlerinden Sayın Prof. Dr. Ali GÜNGÖR,
İmeksan İzmir Menfez Klima San. ve Tic. A.Ş. Teknik Danışmanı
Sayın Haluk SEVEL ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in
katılımları ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda eğitim ihtiyacının; “meslek içi eğitim” ve “öğrencileri
sektöre çekmek ve tecrübe kazandırmak için eğitim” olarak iki
ana başlıkta değerlendirilmesi görüşülmüştür. Üniversitelerin
ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin sektörümüze
kazandırılması amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan kurslar ve meslek içi eğitimi de içeren projenin hayata
geçirilmesi için resmi kurumların desteğinin alınması hakkında görüşülmüştür. Kursların sadece yaz
dönemiyle sınırlı kalmayıp yıl boyunca da tekrarlanabileceği ifade edilmiştir.
Derneğimiz IBM, İYTESEM ve İZKA İşbirliği Kapsamında Düzenlenen
İş Analitiği Bilgilendirme Toplantısı'nda Yer Aldı
13 Ağustos 2014 tarihinde IBM, İYTESEM ve İZKA işbirliği
kapsamında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yer alan
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi'nde
( İ Y T E S E M ) İ ş A n a l i t i ğ i B i l g i l e n d i r m e To p l a n t ı s ı
gerçekleştirilmiştir.
Özellikle IT (bilgi teknolojileri) çalışanları, iş analistleri ile satın
alma, üretim planlama ve kalite birimlerinde çalışmakta olan
profesyonellere yönelik olarak düzenlenen ve derneğimizi
temsilen Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katıldığı
toplantıda; mevcut ve geçmiş verilerin analizinden hareketle
gelecek planlaması, talep ve satış tahminlemesi, tezgah arıza
kayıtlarındaki hataları tahminleyerek eliminasyonuna kadar
geniş yelpazede bilgi verilmiştir.
İş Analitiği Nedir?
Günümüzde büyük veri yükü, küreselleşen rekabet ve giderek daha kritik hale gelen risk ve uyum
gereksinimleri kuruluşları zorlamaktadır. Bu kuruluşlardan birçoğu derinlemesine öngörü geliştirmek ve
performanslarını yükseltmek için iş analitiğine yönlenmektedirler. İş analitiği yetkinliklerini geliştiren firmalar
rakiplerine oranlara büyüme hızı ve maliyet anlamında belirgin avantajlara sahip olmaktadırlar. Somut
verilere ve bilgiye dayalı bir şekilde karar verilebilmesini sağlayan iş analitiği, kurumların performansını
detaylı bir şekilde anlayarak geleceğe yönelik neler yapılabileceğini belirlemeyi ve rekabet avantajı elde
etmeyi sağlamaktadır.
İş Analitiği Bilgilendirme Toplantısı sunumları için tıklayınız.
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Üye Ziyaretlerimiz

06.08.2014 tarihinde Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve EHİS
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemizin Koordinatörü Sayın
Ayşegül SEVER MENKÜ ve İdari İşler Sorumlumuz Sayın Gülcan
ÖRTEL'in katılımları ile Eneko Genel Koordinatörü Sayın Macit
TOKSOY, Ergül Teknik Firma Sahibi Sayın Halil GÜLADA, Saymanımız
ve Klas Klima Ege Bölgesi Satış Müdürü Sayın Suat KARAKAŞ, Yurtdışı
Satış ve Pazarlama Mühendisi Sayın Mert ŞEMET, Messan Genel
Müdürü Sayın Mustafa Kemal YAPAN, MTT Şirket Ortakları Sayın Alev
TOPRAK ve Sayın Tuğrul TOPRAK, Termosan Müdürü Sayın Hasan
KILIÇ ziyaret edilmiştir.
İlgili ziyaretlerde dernek faaliyetlerimiz ve yürütmüş olduğumuz projeler
ile birlikte T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE
Projemiz kapsamında 01-03 Ekim 2014 tarihleri arasında derneğimiz
organizasyonunda -yeterli katılım sağlandığı takdirde- düzenlenmesi
planlanan Katar Alım Heyeti Programı hakkında bilgi paylaşılmıştır.

Sektör Ziyaretlerimiz

25.08.2014 tarihinde Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL tarafından
Dostlar Mekanik Firma Sahibi Sayın Erdoğan ORAN ziyaret edilmiştir.
İlgili ziyarette piyasadaki koşullar, rekabet ortamı görüşülmüş ve UR-GE
destekleri ve dernek çalışmalarımız ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

Dostlar Mekanik
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EĞİTİM TAKVİMİ
2014
Eğitimler

Eğitimler

Süre/Gün

Ay/2014
Süre/Gün

Ay/2014

i ve Termodinamik
Isı Transferi ve Termodinamik

2

Eylül
2

Eylül

Kaynak
Planlaması
- ERP
Kurumsal
Kaynak
Planlaması - ERP

1

Ekim
1

Ekim

Sistemlerinde
ve Yönetimi
Soğutma Enerji/Ekserji
SistemlerindeVerimliliği
Enerji/Ekserji
Verimliliği ve Yönetimi 2

Kasım
2

Kasım

kalı "Eğiticinin
Eğitimi"
Programı
MEB Sertifikalı
"Eğiticinin
Eğitimi" Programı

Aralık
3

Aralık
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*ESSİAD, eğitim programında ve içeriklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden;
Sayın A. Kirami KILINÇ,
Sayın Moris İLEL,
Sayın Nuriye GÜMRÜKÇÜLER,
Sayın Selma ALTAÇ,
Sayın Şebnem ÇAĞLIYAN,
Sayın Turhan ÇOBAN,
Sayın Ufuk UĞURAL,
Sayın Z. Yenal ALTAÇ'ın doğum günlerini kutlar,
sağlıklı ve mutlu seneler geçirmelerini dileriz.
Sayman’dan

Hatırlatma
Ödemelerin zamanında yapılması amacıyla geçmiş
dönem aidat ödemelerini yapamamış olan
üyelerimizin ödemeleri konusunda dernek
merkezimizle irtibat kurmalarını önemle rica ederiz.

Sosyal Medyada ESSİAD
Eğitimlerimizi sosyal medya aracılığıyla
ilgileneceğini düşündüğünüz kurumlar ile
paylaşabilirsiniz.
İzmir Endüstriyel Havalandırma
İklimlendirme Soğutma Kümesi ile ilgili
gelişmeleri facebook grubumuzdan takip
edebilirsiniz.
Kullanıcı adı:essiad

Sosyal, eğitim, fuar vb. genel
duyurularımızı derneğimizin twitter
adresinden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı : essiad

Soğutma Dünyası

www.essiad.org.tr
Derneğimize mali katkı sağlayacak olan
www.essiad.org.tr web sitemizde oluşturulan
reklam alanlarında, firma reklamlarınız ile
tanıtımınızı yaparken, derneğimize destek
olabilirsiniz.
Reklam alanlarımız sizlerden gelecek taleplere göre
değerlendirilmekte ve ilgili alanlarda kayan reklamlar
şeklinde yayınlanmaktadır.
Web sitesi reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi
dernek merkezimizden alabilirsiniz.

Web sitemizde yer alan hızlı linkler başlığı
altındaki bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Soğutma Dünyası Dergimizde yayınlanmasını
istediğiniz firma haberleri, ürün tanıtımları ve
reklamlar ile ilgili derneğimiz ile iletişim kurabilirsiniz.
Soğutma Dünyası Dergisi dağıtım listemize
eklenmesini istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların
iletişim bilgilerini dernek merkezimize bildirmenizi
bekliyoruz.
Yeni ürünlerinizin e-bültenimizde tanıtımının
yapılması hususunda derneğimiz ile irtibat
kurabilirsiniz.
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KOSGEB, KalDer ve Daikin İklimlendirme Sektörüne 100 Kadın Girişimci Kazandıracak
KOSGEB, KalDer ve Daikin işbirliği ile üniversite
mezunu girişimci kadınları kendi işinin patronu
yapmak için hayata geçirilen Daikin Sakura Projesi,
daha ilk yılında büyük ilgi gördü. 3. yılında 100 kadın
girişimciyi işyeri sahibi olarak iklimlendirme sektörüne
kazandıracak olan proje, gelen yüzlerce başvuru
arasından seçilen 14 kadın girişimci ile yola çıktı.
KOSGEB, KalDer ve iklimlendirme sektörünün öncü
markalarından Daikin'in kadın girişimcilere destek
olabilmek amacıyla başlattıkları Daikin Sakura Projesi'nin, bu yıl ilk seçmeleri gerçekleşti. Daha ilk yılında
büyük bir ilgi gören Daikin Sakura Projesi'ne Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce başvuru geldi. Zorlu bir
seçim sürecinin ardından Daikin Sakura Projesi'nin ilk girişimcileri olarak seçilen üniversite mezunu 14 genç
kadın, KOSGEB, KalDer ve Daikin'in desteğini yanlarına alarak kariyer yolculuğuna başladı.
Nisan 2015'te Kendi İşyerlerini Açacaklar
Eğitim ve işyeri desteği sağlayarak üniversite mezunu genç kadınlara girişimci olma fırsatı sunan ve 3 yılda
100 kadına ulaşmayı amaçlayan Daikin Sakura Projesi'ne ilk yılında Türkiye'nin 63 ilinden yaklaşık 350
başvuru geldi. Zorlu bir değerlendirme süreci ve yapılan mülakatların ardından 25 aday, jüri karşısına çıktı.
Üniversite mezunu bu girişimci adaylar arasından Daikin Sakura Projesi'nin ilk yılında destek almayı başaran
14 isim şunlar oldu: “Özlem ERGİNSOY URUK (Bursa), Alev AKTÜRK (İstanbul), Melek DEMİRCAN
(İstanbul), Emine Mira DEMİR (İstanbul), Alev KARAVELİOĞLU (İstanbul), Melike GÜLBAHÇE (İstanbul),
Zehra ERDEM (Ankara), Ezgi ORHAN (İzmir), Seval YILMAZ (İstanbul), Müzeyyen KARAGÖZ (Ankara),
Pelin ATAK (Ankara), Güleser ÇELİK (Diyarbakır), Firuze KARAOSMANOĞLU (İzmir), Özge KÜÇÜK (İzmir)”
Eylül ayından itibaren eğitimlere başlayacak olan 14 genç girişimci, 120 saat sürecek bir girişimcilik eğitimi
programına başlayacak. Başarı ile eğitim sertifikasını almaya hak kazanan girişimci adayları, Daikin
Shop'larda yapacakları 15 günlük stajın ardından da, yaşadıkları illerde kendi işyerlerini açarak iklimlendirme
sektöründeki yerlerini almaya başlayacak.
Geri Ödemesiz 30 Bin TL'lik Mali Destek
Daikin Sakura Projesi kapsamında 3 yılda 100 girişimci kadının KOSGEB'in Girişimcilik Destek
Programı'ndan yararlanacağına dikkat çeken KOSGEB Marmara Bölge Müdürü Vekili Sayın Onur Alp YATIR,
“KalDer ve Daikin tarafından verilecek eğitimlerin sonunda, girişimcilerimiz kurumun toplam 30.000 TL'yi
bulan işletme; kuruluş, donanım, işletme giderleri ve sabit yatırım desteklerinden geri ödemesiz olarak
yararlanacaktır” dedi. KOSGEB'in ekonomik ve sosyal anlamda son derece hayati işlevleri yerine getiren
girişimcilerin desteklenmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliği bir kariyer fırsatı olarak
sunmak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Yatır, KalDer ve Daikin ile işbirliği yaptıkları Daikin Sakura
Projesi'nin bu kapsamda hayata geçirilen önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.
Girişimci Kadınlarımız İş Sahibi Statüsü Kazanacak
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Sayın A. Hamdi DOĞAN, sürdürülebilir bir kalkınma için kadın yeteneklerinin
kazanılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması konusuna özel bir önem verdiklerini vurgulayarak, KOSGEB ve
Daikin işbirliği ile hayata geçirilen Daikin Sakura Projesi'nin bu amaca hizmet ettiğini kaydetti.
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Daikin Sakura Projesi'nin yalnızca kadın girişimci yetiştirmekle
kalmayacağını, iş sahibi kadın statüsü kazandıracağına dikkat çeken
Doğan, “Ülkemizde kadının iş hayatına katkısını artıracak bu proje,
kalkınma çalışmalarına bu yönü ile önemli bir doğrudan etki
yapacaktır” dedi. Projesinin 3 yıllık dönemde 100 kadının, girişimci geliştirme programından yararlanarak
işyeri sahibi olacağını ve örnek girişimciler olarak topluma değer katacağını dile getiren Doğan, bunun
sürdürülebilir bir gelecek açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.
100'ü Girişimci 200 Kadın Sektöre Katılacak
Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sayın Zeki ÖZEN de, bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri
Daikin Sakura Projesi ile kadın girişimciliğinin geliştirilmesi konusunda KOSGEB ve KalDer ile yapılabilecek
çalışmalara bir örnek oluşturmayı amaçladıklarını da vurguladı. Daikin Sakura Projesi kapsamında kariyerine
girişimci olarak başlayacak 100 kadının, işyerlerinde en az bir kadın istihdamı yaratacağına da dikkat çeken
Özen, “Böylece Daikin Sakura Projesi ile 3 yıllık bir dönemde, 200 kadına iklimlendirme sektöründe iş olanağı
sağlanacak” dedi.
Japon kültüründe yeniden doğuşun yanı sıra sonsuzluğu simgeleyen kiraz ağacı Sakura'dan adını alan bu
proje ile kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda önemli bir adım attıklarını dile getiren Daikin Türkiye
Akademi Koordinatörü Sayın Neslihan YEŞİLYURT, “Projeye daha ilk yılında yüzlerce başvuru gelmiş
olmasını, kadın girişimcilerin iş hayatındaki yerlerini alabilmek için gösterdikleri çabanın bir işareti olarak
değerlendiriyoruz. Tam da bu nedenle Daikin Sakura Projesi 3 yıllık bir program olarak planlandı.
Önümüzdeki yıl bu projeden yararlanan kadın girişimci sayısını 50'ye, 3. yılın sonunda da 100'e çıkarmayı
amaçlarken, seçilen girişimci kadınlarımızın öncü bir rol üstlenerek diğer girişimci adaylarını da
cesaretlendireceğini düşündük. Üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık bölümlerinin herhangi birinden 3 yıl içinde
mezun olan kadın girişimci adaylarımıza, şimdiden bir çağrı yapmak istiyorum; önümüzdeki iki yıl içinde
projeye başvurun ve kadın girişimciliğinin ülkemizde gelişmesi için yürütülen çalışmaların mutlaka içinde
olun." dedi.

2012-2013 Yıllarında % 60 Büyüyen ODE,
“Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” Listesi'nde 16 Basamak Yükseldi
ODE Yalıtım, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı “Türkiye'nin İkinci
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2013 Yılı Raporu”nda geçen yıla göre 16
basamak yükselerek 102. sırada yerini aldı. Özellikle endüstriyel yalıtımda
Türkiye'nin uzman firmalarından biri olarak kabul gören ODE, önümüzdeki
yıllarda yeni yatırımlar ve işbirlikleriyle büyüme sürecini hızlandıracak. ODE
Genel Müdürü Sayın Ali TÜRKER, bu sonucun sektördeki en başarılı
performanslardan biri olduğunun altını çizerek ODE'nin, yapacağı yeni
yatırımlar ile birlikte, hedefin İSO İlk 500 Listesi'ne girmek olduğunu belirtti.
Hedef 2018'e Kadar Her Yıl En Az %25 Büyüme
Global pazardaki iddiasını her geçen gün artıran ODE, aralarında Azerbaycan, Brezilya, Şili, Bosna Hersek,
Uruguay, Moldovya ve Rusya gibi ülkelerin de olduğu yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye'yi dünyanın
5 kıtasında temsil eden ODE, 2014 sonuna kadar ihracat yaptığı ülke sayısını 75'e yükseltmeyi hedefliyor.
Şu anda 4 üretim tesisinde %100 kapasite ile çalışan ODE, önümüzdeki 2 yıl içinde Eskişehir'de hayata
geçireceği yeni fabrikası için de hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz 2 yılda %60 büyüme performansı
sergileyen ODE, 2018 yılına kadar her yıl en az %25 büyüme hedefliyor.
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Doğu İklimlendirme Mutfak Havalandırmasına Komple Çözüm Sunuyor

Doğu İklimlendirme A.Ş. endüstriyel mutfaklar için geliştirdiği
yeni ürünü FOUR-KITCHEN Hava Filtrasyon Cihazı'nı
piyasaya sürdü.
FOUR-KITCHEN Hava Filtrasyon Cihazı, sahip olduğu beş
kademeli filtreleme yapısıyla kokuyu ve dumanı %99 verim
oranına kadar temizlemekte, mutfak havalandırmasında
komple çözüm sunmaktadır.
Çevre dostu yapısıyla baca problemi yaşayan tüm mutfaklara
çözüm sunan ürünün ilk tanıtımı ISK Sodex 2014 Fuarı'nda
gerçekleştirildi ve birçok restoran, otel ve alışveriş merkezi
yatırımcısı tarafından ilgiyle karşılandı.
FOUR-KITCHEN cihazı, alev savar siklon metal filtre, ön
kademe yağ tutucu filtre (GreaseStop), elektrostatik filtre, UV-C
filtre ve aktif karbon filtre olmak üzere sahip olduğu beş
kademeli filtreleme yapısıyla kokuyu ve dumanı % 99 verim
oranına kadar temizlemektedir. Siklon metal filtre, ön kademe
yağ tutucu filtre ve elektrostatik filtre yıkanabilir özellikte olup mutfak çalışanları tarafından rahatça sökülüp
bakımları yapılabilir. İlk dört aşamada kullanılan dört ayrı filtre sayesinde en sonda bulunan aktif karbon
filtrenin ömrü uzamakta ve filtre yenileme maliyetleri büyük oranda düşmektedir.
50 mm kalınlığında çift cidarlı Eurovent onaylı panel yapısına sahip olan cihaz, taş yünü ile izole edilerek
gürültü ve ısı transferi en aza indirilmiştir. İç cidar AISI304 kalite paslanmaz saçtan üretilmiştir. İçerisinde
EC/DC motorlu plug fan kullanılmaktadır. Fan filtre kirliliğine göre kendini otomatik olarak sürmekte ve
performans kaybını engellemektedir. Düşük gürültü seviyesi ile her tür mekânda rahatça kullanılabilecek
yapıdadır.
Doğu İklimlendirme A.Ş.'nin mutfak cihazları ve klima santralı üretim tecrübesinin birleşimi ile meydana çıkan
3
ürün 2.100-10.500 m /h egzoz debisi aralığında üretilmektedir. Ürün paket halinde alınabildiği gibi ihtiyaca
göre özel üretim de yapılmaktadır.
Talep doğrultusunda merkezi havalandırma tesisatına entegre edilebilen cihaz, otomasyon sistemi sayesinde
mutfakta bulunan davlumbazlarla birlikte çalışması sağlanarak komple bir mutfak havalandırma çözümü
sunmaktadır.

9

ESSİAD
e-bülten

Üyelerimizden Haberler
Yeni Hybrid City Multi HVRF Sistemleri, Düşük Yatırım Maliyeti,
Kusursuz İklimlendirme ve Montaj Kolaylığı Sağlıyor

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, City Multi VRF sistemlerin
en üst teknolojisine sahip yeni Hybrid City Multi HVRF
Sistemleri geliştirerek önemli bir yeniliğe imza attı. İlk kez ISK
Sodex 2014 Fuarı'nda tanıtılan, doğaya dost ve gelişmiş
teknoloji ürünü yeni City Multi HVRF (Hybrid VRF) Sistemleri,
soğutucu akışkan gazı ve suyu aynı sistemde buluşturarak
daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı anda soğutma ve
ısıtma yapabilen yeni Hybrid City Multi HVRF Sistem, 4 borulu
merkezi klima sistemine göre daha kolay montaj imkanı, daha
düşük yatırım maliyeti ve su kullanımı ile dikkat çekiyor.
Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, Hybrid City Multi HVRF
Sistem'in keşfiyle hem işletme giderlerini hem de CO2 salımını
azaltmayı amaçlıyor.
Yeni Hybrid City Multi HVRF Sistem ile Soğutma ve Isıtma Bütçesi de CO2 Salımı da Azalıyor
CO2 salımını, soğutma ve ısıtma bütçesini düşüren yeni
Hybrid City Multi HVRF Sistem, özellikle otel, hastane ve
ofis gibi bağımsız kontrol gerektiren mekanlar için
geliştirildi. İleri ısı pompası teknolojisi kullanımına
öncülük ederek, düşük CO2 salınımlı uygulamaların
kapsam ve alanını genişleten Mitsubishi Electric,
geliştirdiği ısı geri kazanımlı eşzamanlı ısıtma ve
soğutma özelliği sunan HVRF sistemleriyle geleneksel
ısıtma ve soğutma yöntemlerinin modern bir alternatifini
sunuyor.
Aynı Anda Hem Soğutma Hem de Isıtma İhtiyacına Cevap Veren Teknoloji
Farklı taleplere en doğru iklimlendirmeyi sunan HVRF Sistem'de, 2 borulu sistemi sayesinde temel çalışma
modu değiştirildiğinde dahi soğutucu akışkanın yönü değişmiyor. Mod değiştirildiğinde kompresörün
durdurulmasına gerek kalmıyor. Bu durum özellikle geçiş mevsimlerinde aynı anda soğutma ve ısıtmaya
olanak sağlıyor.
Bireysel ya da merkezi kumanda ile kullanılabilen Hybrid City Multi HVRF Sistem, bağımsız ayar ve
eşzamanlı ısıtma-soğutma yapabilme özelliğiyle otel misafirlerinin çalışma modunu kendi istekleri
doğrultusunda seçebilmelerini sağlıyor. HVRF Sistem, tüm yıl boyunca eşzamanlı soğutma ve ısıtmaya
gereksinim duyan sistem odaları, toplantı odaları ve çalışma alanlarının ihtiyacını ısı geri kazanım teknolojisi
ile karşılıyor.
Kullanım alanlarından biri olan hastanelerde, muayenehaneler, hasta odaları, rehabilitasyon odaları ve
personel odaları gibi farklı odaların, farklı iklimlendirme ihtiyaçlarına aynı anda cevap veren HVRF Sistemler,
maksimum konfor sağlıyor.
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Optimum Konfor ve Verim, Yüksek Enerji Tasarrufu, Daha
Az Yatırım Maliyeti
Geleneksel ısıtma ve soğutmanın rakibi yeni Hybrid City Multi
HVRF Sistemi, ısı geri kazanımlı eş zamanlı ısıtma ve
soğutma gerçekleştirmek için 2 boru teknolojisi ve suyun
yaratıcı birleşimini kullanıyor. Bu sayede optimum konfor ve
verim sağlıyor.
Isı geri kazanımlı olduğu için aynı anda ısıtma-soğutma söz
konusu olduğunda soğutma yapan iç ünitenin atık enerjisi, ısıtma yapan iç üniteye aktarılarak sistem
maksimum düzeyde enerji tasarrufuna imkan tanıyor. 2 borulu ısı geri kazanım sisteminde, 4 borulu merkezi
ısıtma-soğutma sistemlerine göre daha az boru ve bağlantı malzemesi kullanılıyor, özel bir mekanik odaya
ihtiyaç kalmıyor, montajı da daha kolay oluyor. Tüm bunlar da daha az yatırım maliyeti imkanı sunuyor.
Bütün Bir Yıl Boyunca Sıcaklık Dengelenerek Kusursuz İklimlendirme Sağlanıyor
HBC (Hybrid Branch Controller-Hibrid Akış Kontrol Ünitesi) ve iç üniteler arasında su dolaşması ile kusursuz
bir iklimlendirme sağlayan Hybrid City Multi HVRF Sistem'de, bütün yıl boyunca dengeli su sıcaklıkları elde
ediliyor. Soğutma çalışmasında iç ünite serpantin yüzeyi ve üfleme havası sıcaklıklarının aşırı düşmediği bu
sistemlerde, yüksek duyulur soğutma kapasitesi elde ediliyor.
Oda Sıcaklığının Düşmesini Önlüyor
HVRF Sistemlerde defrost esnasında, HBC ve iç üniteler arasında sirküle eden sıcak suyun ısısı kullanılarak
oda sıcaklığının düşmesi önleniyor. Ortalama kapasitenin daha yüksek olduğu bu sistemlerde, defrost süresi
ise daha kısa. Bu nedenle sistem defrosta girdiğinde, oda sıcaklığında önemli bir sıcaklık düşüşü meydana
gelmiyor.
Montaj Sürelerinin Kısa Olması Montaj İşçiliği Bedellerini Düşürüyor
Merkezi bir klima sisteminde, aynı anda ısıtma ve soğutma yapabilmek için bir soğutma grubuna (chiller), bir
ısıtma ünitesine (kazan) ve 4 borulu bir su devresine ihtiyaç duyuluyor. 2 borulu HVRF sistemin montajı ise
merkezi sistem iklimlendirme sistemlerine göre çok daha kolay gerçekleşiyor. Böylece daha az malzeme
kullanılması ve montaj sürelerinin kısa olması, montaj işçiliği bedellerini düşürüyor.
Ayrıca HVRF sistemdeki bağlantı noktası sayısının diğer 3 borulu ısı geri kazanımlı VRF sistemlerdeki
bağlantı sayısına kıyasla çok daha az olması sayesinde gaz kaçağı riski azalıyor ve sistemin güvenirliği
artıyor.
Daha Az Malzeme ve Ekipmanla Yatırım Maliyetlerinde Avantaj
Mitsubishi Electric'in 2 borulu ısı geri kazanım sisteminde, 4 borulu merkezi ısıtma-soğutma sistemlerine
göre, çok daha az boru ve bağlantı malzemesi kullanılıyor. HVRF sistemde, chiller&kazan sisteminde olduğu
gibi, sirkülasyon pompası, rezerv tankı, kontrol/otomasyon panosu gibi ekipmanların kullanımına gerek
kalmıyor. Sağladığı konfor, 4 borulu sistem ile aynı olmasına rağmen, çok daha az malzeme kullanımıyla
yatırım maliyetlerinde avantaj sağlıyor. Ayrıca özel bir mekanik oda için alan ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor.
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ÜNTES SOĞUTMA GRUBU PERFORMANS TEST LABORATUVARI VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Su Soğutma Grupları için Kapasite Doğrulama ve Test Laboratuvarı
Üntes, soğutma grubu performans test laboratuvarı ve araştırma merkezi ile tüm iş ortaklarına ve
müşterilerine soğutma gruplarının ilk çalışmadaki risklerini görme, gerçek şartlarda cihazın tüm
performansını önceden bilme ve cihazın daha zorlu koşullardaki limitlerini ölçebilme imkânı sunar. Bu sayede
cihazın yerine montajı yapılmadan önce göstereceği performans kapsamlı bir şekilde ölçülür ve arıza yönetim
fonksiyonları optimize edilir.
Soğutma gruplarının tüm fonksiyonlarının gerçek çalışma koşullarından daha sert iklim şartlarındaki
davranışlarının ve güvenilirlik seviyelerinin laboratuvar koşullarında simüle edilerek ölçümlenmesi ile
kullanıcıların "her 1kW'tan emin
olması" sağlanır.
Cihazın ilk
çalıştırmadaki
tüm risklerini
unutun
Gerçek
şartlarda
cihazın tüm
performansını
önceden bilin
Cihazınızın
daha zorlu
koşullardaki
limitlerini görün

Üretim Sonrası Performans ve Güvenilirlik Test Fazları
Sızdırmazlık Test Fazı
Üretim sonrası performans ve güvenilirlik testlerinin yapılmasından önce soğutma gruplarının
tam sızdırmaz olduğundan emin olmak için öncelikle sızdırmazlık testi yapılır. Bu fazda yapılan
testler ile soğutma gruplarının tüm soğutucu devrelerinin bağlantı noktalarının %100 sızdırmaz
olduğundan emin olunur.
Test Hazırlık Fazı
Sızdırmazlık testini %100 başarıyla geçen soğutma grupları; fonksiyon, performans ve
güvenlik testleri için test merkezine alınır. Cihazın sonraki test fazları için ihtiyaç duyulan tüm
sensör ve duyar elemanlarının bağlantıları yapılarak test fazına hazır hale getirilir.
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Tam ve Kısmi Yük Test Fazı
Soğutma gruplarının tüm gerçek çalışma koşulları (50°C'ye kadar dış
hava sıcaklığı, -5°C'ye kadar soğuk su ve giriş suyu parametreleri,
çalışma basınçları, kompresör yük değişimleri vb.) simülasyon
merkezinde tanımlanarak cihazın tam ve kısmi yük değerlerindeki
performansları ölçülür.
Arıza Testleri
Test altındaki cihazın istenilen tüm değerleri için arıza simülasyon
testleri başlar, bu sayede olası arıza veya alarmların çözüm
optimizasyonları yapılır.
Raporlama ve Analiz Süreci

Test süresince cihazın üzerinden alınan tüm dijital veriler spesifik yazılım araçları ile raporlanarak sonuçlar
Üntes test uzmanları tarafından yorumlanır.

İklimlendirme Sektörü / Sektörel İhracat Değerlendirmesi
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan “Sektörel İhracat
Değerlendirmesi” verilerine güncel olarak aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz.
Sektörel İhracat Değerlendirmesi için tıklayınız.

İSİB, Güney Afrika'ya Sektörel Ticaret Heyeti Gerçekleştirdi
Türk İklimlendirme Sektörü'nde Güney Afrika ile olan iş
olanaklarının görüşülmesi, iş birliklerinin artırılması ve ülke profilinin
daha yakından görülmesi amacıyla İSİB tarafından 30 Haziran-3
Temmuz 2014 tarihleri arasında on firmanın katılımı ile Sektörel
Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu ticaret heyeti programı kapsamında ikili iş görüşmeleri,
firma ziyaretleri ve Cape Town'da düzenlenen RAC 2014 Fuar
ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na Pretoria Ticaret Ataşesi Sayın Hakan KARABALIK ve T.C. Ekonomi
Bakanlığı adına Daire Başkanı Sayın Özgür ÇELİKEL katılım sağlamıştır.

13

ESSİAD
e-bülten

Sektörden Haberler
Ne İç Hava Kalitesinden Ne de Tasarruftan Vazgeçin

İç hava kalitesinin günümüzde insan sağlığı için giderek artan
önemiyle birlikte modern yaşamın gereği korunaklı, temiz
havalı, konforlu mekan talebi artıyor. İç hava kalitesinin
yetersizliği gözlerde kaşınma ve tahrişe, bulantı, yorgunluk,
kronik baş ağrısı, mide ağrısı, alerji, ağrılı kuru boğaz, burun
kanaması, konsantrasyon kaybı ve hatta hafızada zayıflamaya
neden olabiliyor.
Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkemizde yapılacak
küçük tasarruflar önem taşıyor. Artan nüfus, enerji
kaynaklarında meydana gelen azalma, araç ve gereçlerin
yaygın kullanımı ile birlikte artan enerji ihtiyacı, dünya ülkelerinin
enerji verimliliği konusunda çözümler bulmasını zorunlu kılıyor.
İnsan sağlığını koruyabilmek için şartlandırılmış (ısıtılmış veya
soğutulmuş) mekânlara taze hava verilmesi gerektiğinden söz
eden havalandırma sektörünün öncü firması AFS Yurtiçi Satış
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın
Bahadırhan Tarı, bu alanlara taze hava verilmediğinde iç hava
kalitesinin bozulduğu, insanların en temel ihtiyacı olan temiz
havanın ve buna bağlı sağlık koşullarının ciddi oranda
etkilendiğini vurguluyor. Enerjinin verimli kullanılmaması doğal
kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliği gibi sorunlara yol
açıyor. Dünya'da enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi
durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının
tüketilmiş olacağı tahmin ediliyor.
Enerjiyi Verimli Kullanmak Toplumsal Bir Görev
Enerji tasarrufunun kişi ve kurum bütçesi için önemine değinen Tarı, “Enerji verimliliği uygulamalarının
başarıya ulaşması için evlerden hastanelere, okullardan ofislere kadar her yerde bilinçli ve sorumlu
davranılmalı. Enerjiyi verimli kullanmak herkesi ilgilendiren toplumsal bir görevdir.” diyor.
Temiz Hava İnsan Sağlığı için En Önemli İhtiyaç
Enerji geri kazanım cihazları, selülozik eşanjörü sayesinde taze hava ve egzoz (iç ortamdan dışarı atılan)
havası arasındaki ısı ve nem transferini aynı anda yaparak, iç ortamın ihtiyacı olan taze havayı karşılar. Tarı,
Vantila Reco Plus enerji geri kazanım cihazlarının iç hava kalitesini sağlamaktaki işlevini şu şekilde açıklıyor:
“İç ortam havası dış ortamdan 2-5 kat daha kirlidir. Bu nedenle iç ortam hava kalitesi sürekli kontrol edilmeli ve
yenilenmelidir. Temiz hava insan sağlığı için en önemli ihtiyaçtır. Sigara dumanı, insan nefesi, zararlı inşaat
malzemeleri, parfüm ve temizlik malzemeleri gibi etkenlerle kirlenen iç ortam havası, %80'e varan verime
sahip selülozik eşanjörlü enerji geri kazanım cihazları ile temizlenir. Dolayısıyla maliyetleri yükseltme kaygısı
taşımadan iç hava kalitesi maksimum seviyede tutulabilir.”
Ofisler, otel odaları, gösteri merkezleri, kafeteryalar, yatakhaneler, sınıflar vb. alanlarda Vantila Reco Plus
enerji geri kazanım cihazlarının enerji tasarrufuna bağlı olarak çevre kirliliğini önleyip iç ortam hava kalitesini
yükselttiğinede değinen Tarı, “Yaz aylarında; özelikle geceleri dış hava sıcaklığının iç hava sıcaklığının altına
düştüğü zamanlarda by-pass damperi özelliği ile iç ortam doğal olarak serinletilebilir. Doğal serinletme (free
cooling), özellikle gündüz gece arasındaki sıcaklık farkının yüksek olduğu bölgelerde kullanılabilir.”
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Maliyete Dayalı Rekabette Yeni Çözüm: LG Multi V/IV Ticari Tip Klima

LG'nin son yıllarda odaklandığı gelişmiş klima çözümlerinin son halkası olan
değişken soğutucu akış (VRF) teknolojileri içerisinde, ilham verici felsefesinin
en ön sıralarında MULTI V/IV'ün gelişimi yer alıyor. LG Multi V/IV, geleneksel
tüm HVAC'lara meydan okurken yüksek binaların soğutma ve ısıtılmasında
şaşırtıcı bir operasyonel verimlilik sağlayarak VRF modellerini ileriye taşıyor.
Multi V ürün serisinin en son üyesi olan bu model, üst düzey enerji verimliliği
sayesinde işletme maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sağlıyor. Multi V/IV bir
dizi gelişmiş, patentli teknolojinin yanı sıra kullanıcının sistemi uzaktan
görüntüleme ve kontrol edebilmesine olanak veren akıllı kontrol özelliğine de
sahip bulunuyor.
Enerji Verimliliği, Yüksek Performans
4,85 ile dünyanın en yüksek EER değerine sahip klima ürünü olan Multi V/IV,
LG'nin klima teknolojilerine yönelik yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Kısmi yük koşullarında enerji
kaybını asgari düzeye çekebilen Multi V/IV, entegre enerji verimliliğinde %30 düzeyinde iyileştirme sağlıyor.
Performans katsayısı ısıtmada yüzde 6,7, soğutmada ise yüzde 5,4 oranında artırılan ürünün aktif soğutucu
kontrolü, dolaşımdaki soğutucu miktarını devir başına beş adımlı artırarak verimlilikte %3'lük ek kazanım
sağlıyor. Enerji verimliliğinin yanı sıra üstün performansa sahip Multi V/IV'ün soğutma aralığının -5 dereceden
-10 dereceye genişletilmesiyle, bilgisayar sunucu odaları gibi yıl boyunca soğuk koşullar gerektiren ortamlar
için ideal bir çözüm sunuyor. Ayrıca, defrost fonksiyonundaki sürekli ısıtma operasyonu defrost zamanlarını
azaltarak ısıtma kapasitesini soğuk kış aylarında %27'ye varan oranlarda artırıyor.
Akıllı Telefondan Kontrol
Multi V/IV, daha rahat kullanım için gelişmiş fonksiyon ve özellikler sunuyor. Akıllı telefonlar üzerinden
görüntüleme ve kontrol fonksiyonu, sisteme uzaktan müdahale edilmesini mümkün hale getiriyor. Aynı
zamanda klimanın sahip olduğu 1.000 metre borulama mesafesi, dış üniteler ile iç üniteler arasında izin
verilen 110 metre kot farkı ile iç üniteler arasındaki kot farkının 40 metreye kadar çıkabilmesi birçok zor
projede uygulama ve kurulumu çok daha kolay hale getiriyor.

Evinize Üstün Konfor ve Tasarım Getiren Yenilikçi Bir Klima: LG ARTCOOL Stylist
Stil ve kullanıcı konforunu yeni bir boyuta taşıyan ARTCOOL Stylist Inverter V
klimalar, LG'nin 3 yönlü yumuşak hava akışı, incelikli LED aydınlatma ve yenilikçi
akıllı uzaktan kumanda özelliklerini sunuyor.
LG Electronics'in insan merkezli tasarım felsefesini taşıyan, çarpıcı yeni modeli
ARTCOOL Stylist Inverter V klimalar, zarif estetik özelliklerini etkili soğutma
kapasiteleriyle birleştiriyor. Klima tasarımını farklı bir seviyeye taşıyan IF Product
Design Award 2014 ödüllü ARTCOOL Stylist, kullanım özelliklerinin yanı sıra
şıklığıyla da göze çarpıyor.
LG'nin uzman tasarım ekibinin geliştirdiği daire ve kare biçimleri sayesinde
ARTCOOL Stylist, bulunduğu mekana sükunet ve uyum katıyor. Minimalist stiliyle
ürün; evler, ofisler, restoranlar ve tüm mekanlar için mükemmel bir seçim oluyor.
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Şık Tasarım ve İnsan Merkezli Klima Teknolojilerinden Doğan Yenilikçilik
Gelişmiş özellikleri, insan merkezli teknolojileri ve incelikli estetiği bir araya getiren
ARTCOOL Stylist Inverter V klima; kullanıcı, mekan ve doğa arasında duygusal bir
bağ kurmayı sağlıyor.
ARTCOOL Stylist kullanıcıların ruh hallerini olumlu şekilde etkileyebilen benzersiz bir
aydınlatma özelliğine sahip bulunuyor. Sabahları yükselen güneşin titreşen ışınlarını
yansıtan yumuşak, sıcak bir parlaklık yayıyor. Bu yatıştırıcı aydınlatma efekti zihni
sakinleştiriyor ve kullanıcının yeni güne adapte olmasına yardımcı oluyor. Toplam
sekiz farklı renk ayarı, klimanın aydınlatmasının günün farklı saatleri için
özelleştirilmesini ve farklı ruh halleri elde edilmesini sağlıyor.

Basitliği ve uyumu öne çıkaran LG tasarımcılarının çıkış kanatlarını ön panelin
arkasına yerleştirmesi, iç ünitenin sadece 121mm kalınlığa inmesini sağlıyor. Tasarım ekibi aydınlatma
efektlerini de güçlendirmek amacıyla ARTCOOL Stylist'in beyaz renkte olmasını tercih ediyor.
LG'nin oluşturduğu "Elinde ve Üzerinde" konsepti (kullanıcının elinde ve masanın üzerinde) ergonomik
uzaktan kumandanın kullanıcının avucuna rahatça sığarken, kullanılmadığı zaman da bulunduğu yerde
estetik görünmesini sağlıyor. Kumandanın yuvarlak biçimi iç ünitenin ön paneli üzerindeki dairesel motifi
yansıtıyor. Kolay kavranan dokunmatik arayüzü bir akıllı telefonun arayüzüne benziyor ve kolay ve doğal bir
şekilde kullanılan çeşitli etkileşim modlarını destekliyor.

Danfoss'un Türkiye Yatırımları Devam Ediyor
Danfoss Isıtma Çözümleri Başkanı Kim Christensen, Danfoss
Bölgesel Isıtma Başkanı Sayın Lars TVEEN ve Danfoss Güç
Elektroniği Başkan Yardımcısı Sayın Marco AIROLA
Türkiye'deki başarılı organizasyonu yerinde görmek ve
geleceğe yönelik yenilikleri ve stratejileri belirlemek için
Danfoss Türkiye'yi ziyaret etmiştir.
Danfoss Akademi'de, çalışanlar ile bir araya gelen yöneticiler
Danfoss'un yatırım ve büyüme stratejilerinde Türkiye'nin önemli
bir yeri olduğunu belirterek, Danfoss Türkiye organizasyonunu desteklemeye devam edeceklerini belirtmiştir.
Danfoss Isıtma Çözümleri Başkanı Sayın Kim CHRISTENSEN, Türkiye'de, Danfoss'un yenilikçi ve üstün
teknolojili ürünleri dışında, müşterilerine fark yaratan ve artı değer katan hizmetlerin de sunumu için
yatırımlarını sürdüreceklerini belirterek başarılı geçen ilk 6 ay sonuçları için Danfoss Türkiye ekibine teşekkür
etmiştir.
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2014 Fuar Takvimi
No Fuarın Adı

Tarih

Yer

1

ISH China 2014

03-05 Eylül 2014

Şangay

ÇİN

2

The Big 5 Construct

11-13 Eylül 2014

Bombay

HİNDİSTAN

3

11. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

18-22 Eylül 2014

Addis Ababa

ETİYOPYA

4

AHR Expo Mexico 2014

23-25 Eylül 2014

Meksiko

MEKSİKA

5

Wind Energy Hamburg

23-26 Eylül 2014

Hamburg

ALMANYA

6

HVAC Fair

26-27 Eylül 2014

Brüksel

BELÇİKA

7

International Exhibition of Power Engineering and Ecology

30 Eylül-05 Ekim 2014

Plovdiv

BULGARİSTAN

8

Solar Energy

14-16 Ekim 2014

Birmingham

İNGİLTERE

9

Chillventa Almanya

14-16 Ekim 2014

Nürnberg

ALMANYA

10 Iran HVAC&R

16-19 Ekim 2014

Tahran

İRAN

11 Aqua Therm Bakü

22-25 Ekim 2014

Bakü

AZERBAYCAN

12 HVAC-R Indonesia

28-30 Ekim 2014

Jakarta

ENDONEZYA

13 Philconstruct 2014

05-08 Kasım 2014

Manila

FİLİPİNLER

14 HVAC-R Thailand

13-16 Kasım 2014

Bangkok

TAYLAND

15 The Big 5 Fuarı

17-20 Kasım 2014

Dubai

BAE

*Sürekli güncellenmektedir.
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