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Başkandan

Değerli Üyelerimiz,
Yeni umutlarla girdiğimiz 2016 yılının bir ayını geride bıraktık.
Derneğimiz olarak üyelerimize, sektörümüze maksimum faydayı
sağlamak için azimle ve büyük bir özveriyle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Çok önem verdiğimiz ve sektörümüze kazandırılacak öğrenciler için
büyük faydası olduğuna inandığımız ESSİAD Okuldan İşe Projemiz
kapsamında Gediz Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
öğrencileriyle bir araya geldik.
Her sene gerçekleştirilen Anfaş Hotel Equipment 27. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama
Ekipmanları İhtisas Fuarına Derneğimiz stand ile katılmış olup, fuar katılımcılarına Derneğimizin
ve üyelerimizin tanıtımı yapılmıştır.
Yatırımcılar, ürün satışı yapanlar, mekanik taahhütçüler için büyük avantaj sağlayan, haksız
rekabeti önleyecek, ISKAV ve Derneğimiz tarafından düzenlenen TAD – Test Ayar Dengeleme
Sertifika Programı Tanıtımı, ISKAV Fonksiyon Test Ayar Kontrol Komisyon Başkanı Sayın Taner
YÖNET tarafından yoğun katılım ile gerçekleştirilmiştir.
Sektörümüz ve ülkemiz için büyük önem arz eden MMO İzmir Şubesinin 28. Olağan Genel
Kurulu ve Seçimleri, 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde
gerçekleştirilmiştir. Seçimler sonucunda Çağdaş Demokrat Makina Mühendisleri, geçerli
oyların tamamını alarak 28. Dönem Yönetim Kurulu`nu oluşturmaya hak kazanmışlardır.
Yeniden göreve gelen Çağdaş Demokrat Makina Mühendislerini canı gönülden tebrik eder,
çalışmalarında başarılar dileriz.
Hep birlikte daha güzel günlerde ve etkinliklerde buluşmak dileğiyle,
Saygılarımızla,
Güray KORUN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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Derneğimiz Anfaş Hotel Equipment Fuarında
Derneğimiz 13-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan Anfaş Hotel Equipment
27. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarına standlı olarak katılım
göstermiştir. Fuarda Derneğimizin tanıtımı gerçekleştirilmiş olup, fuardaki ilgili firmalarla üyelik
konusunda görüşmeler yapılmıştır. Dernek Standımıza kataloglarını gönderen üyelerimizin
katalogları fuar katılımcıları ile paylaşılmış, ürünler ile ilgili gelen talepler için ilgili firmalarımızın
bilgileri verilmiştir.Arzu eden üyelerimiz Fuar Raporunu dernek merkezimizden temin edebilirler.
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ESSİAD’dan Haberler
Gediz Üniversitesi Sektör Sunumu
ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında bugün Gediz Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü öğrencilerine Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Serhan GÜNDOĞAR, Safkar Kurumsal
Satış Sorumlusu Sayın Çağlar KESKİN ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL’in katılımları
ile sektör sunumu gerçekleştirilmiştir. Eko Soğutma ve Safkar’a katkılarından dolayı teşekkür
ederiz.

TAD – Test Ayar Dengeleme Sertifika Programı Tanıtımı
ISKAV ve Derneğimiz tarafından düzenlenen TAD – Test Ayar Dengeleme Sertifika Programı
Tanıtımı 27.01.2016 tarihinde ISKAV Fonksiyon Test Ayar Kontrol Komisyon Başkanı Sayın
Taner YÖNET tarafından yoğun katılım ile gerçekleştirilmiştir.
Yapılarda yer alan mekanik sistemlerin TAD ( Test Ayar Dengeleme) işlerinin sertifikalandırılmış
mühendis ve firmalar tarafından standartlara uygun yapılması ile kurulu sistemlerin
doğrulamasının yapıldığı TAD ile; cihazlar doğru noktalarda çalıştırılarak enerji tasarrufu
sağlanır. Yatırımcı yapılan işin doğruluğundan emin olur. Yapılan ölçümlerle hava ve su akışları
dengelenir, binanın her noktasında istenilen konfor şartları sağlanır. Test Ayar ve Dengelemesi
yapılan sistemler, tasarımcısına tasarımını, uygulayıcısına uygulamasını ve üreticisine cihazını
doğrulatma fırsatını vererek haksız rekabetin önlenmesi sağlanacaktır.
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ESSİAD’dan Haberler

MMO İzmir Şubesinin 28. Dönem Yönetim Kurulu Belirlendi

MMO İzmir Şubesinin 28. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde gerçekleşti. 16 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen Genel
Kurul’un ardından, 17 Ocak Pazar günü yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Çağdaş Demokrat
Makina Mühendisleri`nin oluşturduğu tek listenin katıldığı seçimlerde toplam 1321 üye oy
kullanırken, bu oylardan 1298`i geçerli sayıldı. Seçimler sonucunda Çağdaş Demokrat Makina
Mühendisleri, geçerli oyların tamamını alarak 28. Dönem Yönetim Kurulu`nu oluşturmaya hak
kazandı.
MMO Üyesi Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve ESSİAD Üyelerinin de katıldığı Genel Kurul sonunda;
MMO İzmir Şubesi 28. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

ASIL ÜYE

YEDEK ÜYE

Güniz GACANER

  
Dilek FERDA YAMANLAR

Yüksel YAŞARTEKİN

Derya ALKAN

Melih YALÇIN

Özgür YALÇINKAYA

Tayfun ÇAYLAN

Ahmet Ümit SERÇE  

Amaç SARIGÜLÜ

Elif Eda DOĞAN

Gürkan DURGUN

Okay GÖNEN

İskender KÖKEY

İlkin BOZ
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ESSİAD’dan Haberler
Doğum Günü Tebrik Mesajları

Sosyal Medyada ESSİAD

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Ocak ayında doğan;

Eğitimlerimizi
sosyal
medya
aracılığıyla
ilgileneceğini
düşündüğünüz
kurumlar
ile
paylaşabilirsiniz.

Sayın Can Hakan KARACA,
Sayın Dilek KUMLUTAŞ,
Sayın Fikret ŞAHİN,
Sayın Halit ŞAHİN,
Sayın İbrahim İŞBILEN,
Sayın İbrahim Ü. TATLIDİL,
Sayın İsmail ÖZAKŞEHİR,
Sayın Kerim GÜMRÜKÇÜLER,
Sayın Mustafa KÜÇÜKARPACI,
Sayın Murat YAKAR,
Sayın Müjdat ŞAHAN,
Sayın Ömer Sabri KURŞUN,
Sayın Niyazi ŞENCAN,
Sayın Tolga YOLCU,
Sayın Vehbi AKYAR,
Sayın Yücel CANLI,
Sayın Zülal DAVASLI,

Kullanıcı adı:essiad

Kullanıcı adı:essiad

Soğutma Dünyası

ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Duygu
ÖZTAŞ ve Sayın Serhan GÜNDOĞAR, Sayın
Ümit ÇALLI’nın doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve
mutlu seneler dileriz.
Sayman’dan
17.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan
Genel Kurul Toplantımızda alınan karar gereği
üyelik aidatlarımızda güncelleme yapılmıştır.
Aidat ödemelerinizin 15.02.2016 tarihine kadar
ilk taksitlerinin tamamlanması konusunda dernek
merkezimiz ile iletişim kurmanızı önemle rica
ederiz.
www.essiad.org.tr
Web sitemiz üyelerimize daha
verebilmek için yenilenmiştir.

iyi

hizmet

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.
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Siz değerli üyelerimizi ve sektör firmalarımızı
Soğutma Dünyası’na
katkı koymaya davet ediyoruz.
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.
Üyelerimiz için İndirimler
BayraklıHilton Garden-Inn Otel’den üyelerimize
özel konaklama, restoran, ve bar kullanımı
için uygulanacak indirimli fiyatlar için Dernek
Merkezimiz ile iletişime geçmeniz rica olunur.

01/01/2016 - 31/01/2016 Sayı: 53

essiad

e-bülten

Sektörden Haberler
SOSİAD VI. Dönem Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

SOSİAD, Soğutma Sanayii İş Adamları
Derneği’nin VI. Olağan Genel Kurulu 13
Ocak 2016 günü İstanbul Taxim Hill Hotel’de
yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Vahe
DAĞDEVİRENEL’in açılış konuşmasından
sonra Divan Kurulu oluşturularak 1 dakikalık
saygı
duruşunda
bulunuldu.
2014-2015
dönemi Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu
Raporunun okunmasının ardından Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
Genel Kurulda yapılan tüzük değişikliği ile yeni
dönemde SOSİAD Yönetim Kurulu 11 asil 5
yedek üyeden oluşacak. Toplantıda SOSİAD’ın
AREA (Air conditioning and Refrigeration European Association) derneğine üye olması oy birliği
ile kabul edildi.
2016-2017 yılları giriş ve yıllık aidatı belirlenmesi, 2016 – 2017 yılları tahmini bütçelerinin
onaylanması ve gündemdeki diğer konularının görüşülmesinden sonra seçimlere geçildi.
Seçimler sonucunda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulunun yeni üyeleri belirlendi.
Genel Kurulun ardından Hill Terrace Salonunda SOSİAD üyelerine ve davetlilere kokteyl verildi.
SOSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 15 Ocak 2016 Cuma günü yaptı. Yönetim Kurulu
görev dağılımının, Başkanlığa M.Metin TERZİBAŞIOĞULLARI’nın seçildiği ve Başkanlık devir
tesliminin yapıldığı toplantı, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüşme ve kararlarla
sürdü.
2016-2017 Dönemi SOSİAD Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Yönetim Kurulu Asıl Üyeler:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
		
Sayman
		
Yönetim Kurulu Üyesi
		
Yönetim Kurulu Üyesi
		
Yönetim Kurulu Üyesi
		
Yönetim Kurulu Üyesi
		
Yönetim Kurulu Üyesi
		

: M.Metin TERZİBAŞIOĞULLARI
: Vahe DAĞDEVİRENEL
: Atila DEMİR
: Mahmut TURGUT
: Taner ŞENKARDEŞ
: Eyüp ÇİL
: Hakan AKGÜN
: Kıvanç ASLANTAŞ
: Turgay KARAKUŞ
: Hasan ACÜL
: Selçuk SAVAŞ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
İbrahim YEŞİLÇAY
Ahmet ULUDOĞAN
C.Levent TETİK
Mustafa Engin DERYAAŞAN
Barış UÇANER

01/01/2016 - 31/01/2016 • Sayı: 53

7

essiad

e-bülten

Sektörden Haberler
Denetleme Kurulu Asıl Üyeler: 		
Yüksel TURGUT 				
M.Cem ATALKIN 				
Akın YURTSEVER 				

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:
Kamer Erol BODOSOĞLU
Murat ALEMDAR
Mehmet ÖZDAL

Onur Kurulu Asıl Üyeler: 			
A.Metin DURUK 				
K.Jirayir DAĞDEVİRENEL
Mustafa TURHAN

Onur Kurulu Yedek Üye
Ömer SOY

Mitsubishi Electric, Türkiye’deki Dev İklimlendirme Projelerinin Otomasyonuna Talip
Türkiye’de özellikle Marmaray projesi, Türksat 4A ve 4B
uydularında kullanılan teknolojisi ile tanınan Mitsubishi
Electric, iklimlendirme (HVAC - Heating, Ventilating and Air
Conditioning) sektöründeki otomasyon çalışmalarını konu
alan sektör buluşmasını başkent Ankara’da düzenledi.
Mitsubishi Electric Türkiye’nin The Green Park Hotel
Ankara’da “Türkiye’nin Geleceği İçin Çalışıyoruz” temasıyla
gerçekleştirdiği etkinliğine, çok sayıda kamu ve özel sektör
temsilcisi, yatırımcılar, taahhüt firmaları, yüklenici firmalar,
danışmanlar, üniversiteler, mimarlar, makina imalatçıları,
mekanik proje firmaları, Bina Yönetim Sistemi (BMS-Building
Management System) Entegratörleri ve HVAC Sistem
Entegratörleri katıldı.
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Şevket Saraçoğlu ve
birim yöneticilerinin katılımıyla Ankara’da düzenlenen etkinlikte Mitsubishi Electric, dünyada
güçlü bir global oyuncu olduğu iklimlendirme (HVAC) sektörünün otomasyon çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında, Mitsubishi Electric’in ısıtma, soğutma ve mekanik
havalandırma sistem çözümleri uygulamalı örneklerle anlatıldı. Markanın atık su, temiz su ve
yangın sistem çözümleri, asansör ve yürüyen merdiven çözümleri, elektrik dağıtım ve yönetim
sistemlerinin de tanıtıldığı sektör buluşmasında, yeni endüstri evresinin Mitsubishi Electric’teki
karşılığı olan e-F@ctory konsepti ile fabrikaların kurulumdan önce simüle edilerek tüm kaynak
planlamasının yapılabileceği ve daha sonra yatırıma geçilebileceği açıklandı. Etkinlikte yoğun
ilgi gören bir diğer konu ise alışveriş merkezleri, oteller, iş merkezleri gibi kompleks yapılarda
ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, jeneratör, hidrofor gibi pek çok farklı mekanizmayı
tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan Bina Yönetim Sistemi (BMS-Building Management
8
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System) oldu.
“Daha İyisi İçin Değişim”
Mitsubishi Electric Türkiye’nin, sempozyum
ve ardından akşam yemeğiyle devam
eden etkinliğinde açış konuşmasını yapan
Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel
Müdürü Şevket Saraçoğlu, dünyada 120
binden fazla çalışanı ile 42 ülkede faaliyet
gösteren 94 yıllık dünya devi Mitsubishi
Electric’in, hizmet verdiği tüm sektörlerde
pazarın ve kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını analiz edip anlayarak kazandığı deneyimle
sektörüne ileri teknoloji çözümler sunan bir marka olduğunu belirtti. Pek çok sektörde öncü
ve yeşil bir şirket olan Mitsubishi Electric’in yeniliklerle daha aydınlık bir gelecek yaratmak ve
daha sürdürülebilir bir dünya sağlamak için çalıştığını ifade eden Şevket Saraçoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Her zaman “Changes for the Better” yani “Daha İyisi İçin Değişim” misyonu ile
hareket eden Mitsubishi Electric, bugün bu özelliği sayesinde ürünlerinin teknolojisi, güvenilirliği
ve kalitesinin yanında çevre duyarlılığı konusunda da fark yaratıyor. Mitsubishi Electric’in 100.
yıldönümü olan 2021 yılına denk gelen uzun dönemli çevresel yönetim vizyonu “Çevre Vizyonu
2021” kapsamında ve Eco Changes (Ekolojik Değişim) felsefemiz doğrultusunda; çevresel
duyarlılığı teşvik etmek, düşük karbon salınımı ve geri dönüşüm konularında bilinç artışına
katkı yaratmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.”
“Dünya ileri otomasyonda Mitsubishi Electric’e güveniyor”
Dünya çapındaki üreticilerin ileri otomasyon ekipmanları için 75 yılı aşkın süredir Mitsubishi
Electric’e güvendiğini vurgulayan Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri;
dünya genelindeki fabrikalarda çeşitli endüstrilerin hızlı entegrasyon, esneklik ve verimliliğin
yarattığı katma değerden keyif almalarına, üretkenlik, kesinlik ve hepsinden önemlisi kalitede
yeni seviyelere ulaşmalarına yardımcı oluyor. Markamız, üst düzey otomasyon platformlarını
kontrol edebilen modüler programlanabilir mantık devrelerinden (PLC), mikro-PLC, AC servoları
ve inverter serilerine kadar tüm ürünleri ile üreticilerin saygısını kazanmaya devam ediyor” dedi.
Projeye özel çözüm…
Mitsubishi Electric olarak Türkiye’deki alt yapı projeleri, fabrikalar, konut ve ofis projelerinin
yanı sıra oteller, AVM’ler, otoparklar, tüneller, havuzlar gibi her türlü toplu kullanım alanında
bulunan dev iklimlendirme sistemlerinin otomasyonunda çözüm ortağı olmayı hedeflediklerinin
altını çizen Saraçoğlu, şu bilgileri aktardı: “Mitsubishi Electric olarak otomasyon çözümlerimiz
ile iklimlendirme (HVAC) sisteminin her bir unsurunun birbiri ile haberleşebilmesini ve tüm
sistemin tek bir merkezden kolayca yönetilebilmesini sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in HVAC
sektöründeki otomasyon gücünü, üstün teknolojisini ve kalitesini, uzun yıllara dayanan
mühendislik tecrübemiz ile birleştirerek projelere özel çözümler sunabiliyoruz.”
Çevre dostu tesislere uygun…
Mitsubishi Electric otomasyon çözümlerinin avantajlarından bahseden Saraçoğlu, konuşmasına
şöyle devam etti: “Kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimiz ile işletmelerde
ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor, maliyetleri azaltıyoruz. Sağlıklı, konforlu
ve güvenli ortamlar oluşturuyoruz. Ürün kullanımındaki karbondioksit salınımını ve üretimdeki
total emisyonu azaltıyoruz. Hız kontrol ve aydınlatma kontrol sistemi uygulamalarında tasarruf
sağlayabiliyoruz. Sağladığımız tüm bu katma değer ile çevre dostu tesisler ve projeler için
uygun ve iddialı bir çözüm ortağıyız.”
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Sektörden Haberler
Alarko Carrier Çözümlerini Kullanan “Gloria Sports Arena”,LEED Sertifikası Aldı
Antalya Belek’te bulunan spor kompleksi Gloria
Sports Arena; ABD Yeşil Binalar Konseyi (USGBC)
tarafından geliştirilen LEED (Leadership in Energy
and Efficiency Design/Enerji ve Çevre Dostu
Tasarımda Liderlik) sertifikasına layık görüldü.
Tesiste, iklimlendirme sektörünün öncü firması
Alarko Carrier tarafından sağlanan Carrier markalı,
yüksek verimli yeni seri 3 vidalı kompresörlü
soğutma grubu kullanıldı.
Ozon tabakasına zarar vermeyen gazlar kullanan ve dünya klasının üzerinde enerji verimliliği
sağlayan frekans invertörlü vidalı kompresörler ile su soğutmalı 23XRV soğutma grupları,
bakım ve işletme maliyetinin azlığıyla, sınıfının liderliğini üstleniyor. 3 hareketli parçasıyla çok
sessiz olan ürünün, rakipsiz verimliliği ve kompresör yapısı sayesinde “surge” riski bulunmuyor.
Geniş kapasite aralığına sahip 23XRV soğutma grupları, bir ömür verim ve güven vermek
üzere tasarlanıyor.
USGBC tarafından geliştirilmiş çevreye duyarlı yapı sertifikası LEED, dünyada en yaygın, en
güvenilir ve en geçerli “Yeşil Bina Sertifika Sistemi’ni oluşturuyor. İnsana ve doğaya saygılı yeşil
binalar ve yerleşkeler yaratarak, dünyamızın daha yaşanabilir olmasını amaçlıyor.
Alarko Carrier,Hatay’da Bir Eğitim Semineri Düzenledi
İklimlendirme sektörünün öncü firması Alarko
Carrier, Hatay, Adana, Mersin yetkili satıcıları
ve servislerinin yanı sıra, yatırımcılar, makanik
firmaları, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan
personelden oluşan 120 kişilik guruba seminer
düzenledi. Alarko Carrier Grup Koordinatör
Yardımcısı Haluk FERİZOĞLU’nun açılış
konuşması ve Alarko Carrier felsefesini
anlatmasıyla başlayan seminerde, Toshiba ve
Wolf markalı ürünlerle ilgili bilgiler aktarıldı.
Alarko Carrier Ankara Büro Bayilik Satışları Satış Müdürü Ali İsmet KOÇAK’ın şirketi ve ürünleri
tanıttığı seminer, İş Geliştirme ve Denetleme Müdürü Özgen ÇOĞULU’nun geleceğin ısıtma
yıldızı Toshiba Estia ısı pompalarını anlatmasıyla devam etti. Seminerde, Hatay’ın bölgesel
koşullarında ürünlerin sunulduğu yüksek verimliliği gözler önüne seren bir simülasyon da
gerçekleştirildi. Toplantının ikinci bölümünde, Alarko Carrier Bireysel ve Ticari Klimalar Ürün
Yöneticisi Faruk GENÇYİĞİT, verimliliği yüksek ve düşük tüketime sahip Toshiba VRF Sistemleri
üzerine bir eğitim verdi. Özgen ÇOĞULU’nun Alman teknolojisine sahip yoğuşmalı Wolf
kazanları anlatmasıyla devam eden seminerde, Ankara Büro Bayilik Satışları Satış Şefi Alper
ÖZGÜR ve Adana Büro Satış Şefi Nuri AKDAĞ, fuaye alanında bulunan VRF Sistemi ve ısı
pompalarını katılımcılara tanıtıp, gelen soruları yanıtladı. En çok ilgiyi Toshiba VRF Sistemleri
ile sürekli ısıtma özellikli ve yüksek kapasiteli modüllere sahip dış ünitelerin çektiği seminer,
akşam yemeğinin ardından sona erdi.
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Danfoss, Merkezi Sistemlerde Kat İstasyonu Kullanmanın Enerji Tasarrufuna
Olumlu Katkısını Bir Kez Daha Kanıtladı
Danimarka’nın güneyinde bulunan Sønderborg kasabasında bir konut kooperatifi olan SAB’a ait
324 dairede kullanılan “Danfoss daire istasyonu”, ısıtma ve sıcak su sistemi daire başına yıllık
ortalama %30 enerji tasarrufu sağladı. Bu sonuç esas olarak iki borulu bir “Danfoss merkezi
ısıtma daire istasyonu” sayesinde elde edildi. 1964 yılında kurulan orjinal tek borulu sistemde
su, dairelerin altına kurulan kazan dairesindeki merkezi binanın altında bulunan istasyonda
ısıtılıyordu. Bugün ise su, lokal daire istasyonlarında ısıtılıyor ve kullanıcılar ne kadar enerji
harcandığını görebiliyor.
Bu yenilikten önce kooperatif sakinleri şahsi tüketimlerini takip edemiyordu. Bugün ise her
dairede daire istasyonuna bağlı bir ısı ve sıcak su kullanım ölçerinin bulunması kullanıcıların
tüketim miktarının çok daha farkında olmasını sağlıyor. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte 90m2
büyüklüğündeki dairesinde yaşayan Djafar Gazrani şöyle diyor:”Isı ve sıcak su tüketimine
yenilemeden öncesine göre daha fazla dikkat ettiğimiz su götürmez bir gerçek. Daire
istasyonumuza bağlanan ölçer sayesinde tam olarak ne kadar enerji tükettiğimizi görebiliyoruz.
Bu da her radyatöre takılan termostatları sürekli kontrol ederek gereğinden fazla sıcak ya da
soğuk su harcamamaya dikkat etmemizi sağlıyor.”
SAB bünyesinde yeni ısıtma ve sıcak su sisteminin kurulumundan sorumlu olan tesisat
departmanı Proje Müdürü Henning Christensen’e göre alternatif sistem çözümleri üzerinde de
düşünüldü. Fakat bu projede her kullanıcı için ayrı ölçüm talebi ve ayrı enerji tüketim bedeli
nedeniyle en iyi çözümün daire istasyonu olduğuna kanaat getirildi.
Henning Christensen: “ Artık merkezi ısıtma santralinden doğruca kooperatif binalarına iletilen
merkezi ısıtma ile ısı, iki borulu sistemle taşınıyor. Bu sayede merkezi alt istasyon, sıcak su
kazanları ve su arıtımı ve merkezi sirkülasyon sisteminin bakım masrafları ortadan kalkıyor.
İptal edilen sıcak su dağıtım ve sirkülasyon hatlarında meydana gelen ısı kaybı merkezi
sirkülasyon pompası sistemi ile büyük ölçüde azaltılıyor, ayrıca elektrik tasarrufu sağlanıyor”
diyor. Sirkülasyon pompalarının üç bloktan da kaldırılmasından bir yıl sonra 3,220 € tutarında
bir elektrik tasarrufu sağlandı.
İki borulu sistemin en büyük avantajlarından biri, kullanıcıdan yerel Sønderborg Merkezi Isıtma
Şirketine dönen merkezi ısıtma suyu sıcaklığını azaltmasıdır. Kış mevsiminde alınan sıcaklık
80°C civarında, yenilemeden önce 65°C olan dönüş sıcaklığı ise 40°C seviyesinin altındadır.
Düşük dönüş sıcaklığı, merkezi ısıtma şirketinin merkezi ısıtma sistemine eskisinden daha
az ısı göndermesi anlamına gelir, bu da tüketicilere daha düşük fatura gelmesini sağlar. Aynı
zamanda Sønderborg Merkezi Isıtma Şirketi, Danimarka parlamentosunun hem tüketici hem
boru hattı sistemi seviyesinde uygulamaya koyduğu CO2 salınımını azaltma yükümlülüklerini
yerine getirmiş oluyor.
Kurulum özeti
•
İki borulu merkezi ısıtma sisteminin kurulumu
•
324 dairenin her birine daire istasyonlu EvoFlat sisteminin kurulumu
Daire istasyonu Hakkında
•
Daire İstasyonu çözümü, birden fazla ailenin yaşadığı binalarda kazan dairesi gibi ortak
bir ısıtma kaynağından beslenen daire
•
Daire istasyonu, kullanım sıcak suyu ve ısıtmanın tüketim noktasına mümkün olduğunca
yakın bir yerde üretildiği merkezi olmayan bir prensibe dayanır. Bu enerji kullanımının önemli
ölçüde azalmasını sağlar.
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