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Başkandan

Değerli Üyelerimiz,
Zor zamanlar yaşıyoruz…
Sektörümüz itibariyle yılın en yoğun dönemini yaşıyor olmamız gereken
bu zamanda maalesef ülke tarihimizin de en karışık zamanlarından birini
yaşıyoruz. Gönül isterdi ki sadece işlerimize odaklandığımız bir dönemden
geçiyor olalım ancak darbe teşebbüsü sonrası gerek moralimizin gerekse
piyasaların durumu malumunuz. En kötüsünün geride kaldığını umarak
çalışmaya, sorumluluklarımızı takip etmeye devam edeceğiz.
Sevgili Okurlarımız,
Derneğimiz açısından yine yoğun geçen bir ay oldu. 4. Öğle Buluşmamızı
geniş katılımızla gerçekleştirdik. Güney Afrika Cumhuriyeti Fahri Konsolosu ve Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer TAŞKIN’ın konuşmacı olarak katıldığı, pek çoğumuzun bilmediğini düşündüğüm Afrika’nın güzel yüzünü
gösterdiği sunum şahsım adına çok ilgimi çekti. Kıta hakkında ilk aklımıza gelen açlık ve hastalıkların yanında
medeniyetini, kaynaklarını ve doğal güzelliklerini görmek ve olası iş olanaklarından haberdar olmak ufkumuzu
genişletti. Yine bu toplantıda söz alan, Karma Danışmalık firmasından Fevzi DOĞU, İzmir Kalkınma Ajansı
(İZKA) tarafından yürütülen ve ESSİAD’ın proje ortağı olduğu “Geleceğe Değer Katmak” başlıklı AB projesi
hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Başkanımız öğle yemeğimizden hemen önce AIESEC İzmir Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Alp Gün GÜLDOĞAN ile işbirliği sözleşmesi imzalayarak “Global Talent” adlı eğitim programı hakkında
bilgilendirme yaptı. Bu program vasıtasıyla, sektörümüzde çalışmayı hedefleyen gençlere yurtdışında staj ve
iş olanağı sağlamayı umuyoruz.
Yönetim Kurulu olarak yeni İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret ettik. Kendisini şehrimizdeki
yeni görevi vesilesiyle tebrik ederken, EHİS LAB projemizin detaylarından, İzmir’deki güçlü EHİS kümesinden,
UR-GE projelerimizden ve eğitim organizasyonlarımızdan bahseden bir sunum yaptık. Valimize çalışmalarında
başarılar dileriz.
Yürüttüğümüz projelerde ve organizasyonlarda sizlerin katkısını görmek bizler için en büyük mutluluktur.
Ülkemiz ve milletimiz için barış, huzur ve refah dilerim.
Saygılarımla,
Turan MUŞKARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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ESSİAD’dan İzmir’in Yeni Valisi Erol AYYILDIZ’a Ziyaret

1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi doğrultusunda İzmir’e ataması yapılan Sayın Valimiz Erol AYYILDIZ
makamında ziyaret edildi.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat KARAKAŞ ve
Turan MUŞKARA, Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ ve Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı ziyarette
EHİS kümesinin tanıtımı yapılmış olup, dernek ve sektör hakkında güncel bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca ESSİAD
tarafından yürütülen Türkiye’nin ilk ve tek akredite test ve analiz laboratuvarı olan EHİS LAB Projesi ile ilgili
bilgi verildi.
Sayın Valimiz Erol AYYILDIZ’a çalışmalarında başarılar dileriz.
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ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD’ın Geleneksel Öğle Buluşması Hilton Garden Inn Otel’de Gerçekleşti
ESSİAD tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve dördüncüsü yapılan ESSİAD Öğle Buluşması organizasyonu
21 Temmuz 2016 tarihinde Bayraklı Hilton Garden Inn’de gerçekleşti.
ESSİAD üyeleri ve sektör temsilcilerinin yanı sıra dünyanın en büyük öğrenci organizasyonu olan AIESEC’in İzmir
temsilcileri ile MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz GACANER ERMİN, Güney Afrika Cumhuriyeti
Fahri Konsolosu ve Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı Tamer TAŞKIN’ın katıldığı etkinlik katılımcıların yoğun
ilgisi ile gerçekleşti.

Müjdat ŞAHAN, Mustafa E. DERYAAŞAN, Akın KAYACAN,
Güniz GACANER ERMİN, Halit ŞAHİN, Hakan SEMERCİ,
Tamer TAŞKIN

Ufuk UĞURAL, Macit TOKSOY,
Suat KARAKAŞ, Fevzi DOĞU

Elif Işıl KARA, Ebru KARAKIRAN, Ömer BARLAS, Turan
MUŞKARA, A. Sait GÜRSÖZ, Benson MUSUKWA

Serhat ÜSTÜN, Can ÖKTEM, Emmanuel Kofi AMAKO, Servet
GİRGİN, Duygu ÖZTAŞ, Serap KORUN, Güray KORUN

Sayın Tamer TAŞKIN’ın Afrika Pazarı ile ilgili sunumuna “www.essiad.org.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.
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Sercan TÜRKMEN, Yunus KIYAR, Erol ER, Hüseyin BİRAZER,
İsmail ÖZAKŞEHİR, Aslı AKDAŞ, Murat ÜNLÜ
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Alp Gün GÜLDOĞAN, Pelin NİŞLİ, Erman TAŞÖREN,
Sezin ZORLU, Ekrem ZARARSIZ, Gizay TABANLIOĞLU,
Miray KAPLAN, Merve AKINCI

Afrika pazarının konu alındığı organizasyonda; Afrika kıtası hakkında oldukça bilgi ve deneyim sahibi olan ve
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı görevini yürüten TAŞKIN,
Afrika’nın dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu, Afrika’nın toplam ekonomik büyüklüğünün
3 Trilyon USD olduğunu vurguladı. TAŞKIN konuşmasında Afrika’nın inşaat sektörünün sürekli olarak
büyüdüğünü, bu büyüme ile iklimlendirme sektörüne ihtiyaç olduğunun ve Afrika’da EHİS sektörünün sürekli
büyüme kaydettiğinin altını çizdi.

Tamer TAŞKIN Afrika Pazarı hakkında sunum yaparken...

Hakan SEMERCİ, Tamer TAŞKIN

Değerli katkıları için Tamer TAŞKIN’a teşekkürlerimizi sunarız.

Afrika’nın Dünya Ekonomisindeki Yeri
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ESSİAD’dan Haberler
Okuldan İşe Projesi kapsamında yeni mezun
gençleri sektöre kazandırmayı hedefleyen ESSİAD,
gerçekleşen organizasyonda Dünyadaki ve İzmir’deki
organizasyonları ile adından bahsettiren AİESEC ile
“Global Talent” adlı program kapsamında bir iş birliği
protokolü imzaladı. ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan SEMERCİ ve AIESEC İzmir Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Alp Gün GÜLDOĞAN tarafından imzalanan
protokol kapsamında yeni mezun olan öğrencilerin
yurt dışındaki büyük firmalarda kendi alanları
doğrultusunda EHİS Sektöründeki staj ve iş imkanları
ile buluşması hedefleniyor.

AIESEC Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gün GÜLDOĞAN
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ

AIESEC ve ESSİAD Yönetim Kurulları bir arada...

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen bir diğer sunum
ise İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve
ESSİAD’ın proje ortağı olduğu “Geleceğe Değer
Katmak” başlıklı AB Projesi ile ilgili olarak Karma
Danışmanlık’tan Fevzi DOĞU tarafından gerçekleşti.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetleri
ve projenin beklenen çıktılarını katılımcılar ile paylaşan
Doğu, proje kapsamında EHİS sektörünün değer
zinciri analizinin yapılacağını ve sektörün rekabet
gücünü artıracak politikalar üretilip hayata geçirilmesi
planlandığını ifade etti. Ayrıca proje kapsamında EHİS
Sektörünün vizyonunun tartışılacağı uluslararası bir
konferans düzenlenmesi hedeflendiğini katılımcılar ile
paylaştı.
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Geleceğe Değer Katmak Konferansı ile ilgili Çalışmalar Devam Ediyor

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve ortakları arasında
ESSİAD, Lamoro Kalkınma Ajansı, ATF (Associazione Tecnici Del
Freddo/İtalyan Soğutma Derneği)’nin yer aldığı Geleceğe Değer
Katmak başlıklı Avrupa Birliği projesi ile İzmir ve Piedmont (İtalya)
Bölgeleri arasında bölgesel politika ve ekonomik kalkınma modelleri
üzerine karşılıklı anlayış ve işbirliğinin geliştirmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında neler yapılacak?
EHİS Kümesi’ne özgün bir değer zinciri analizi yaparak kümenin
rekabet gücünü artıracak politikalar üretilecek ve hayata geçirilecek,
İzmir ve Piedmont Bölgesi’nin kümelenme politika ve araçları ile yerel
değer zinciri geliştirme alanında tecrübe paylaşımı ve kapasite geliştirme eylemleri gerçekleştirilecek ve proje
sonunda İzmir’de, proje çıktılarının paylaşıldığı ve sektörün gelecek vizyonunun tartışılacağı uluslararası bir
konferans düzenlenecek.

UR-GE EĞİTİMLERİMİZ
Markalaşma Stratejileri Eğitimi / 14 Temmuz 2016

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası
Rekabetçiliğinin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği
kapsamında desteklenen UR-GE Projemiz kapsamında, Vego
Danışmanlık’tan Gökçe YALÇIN’ın sunumu ile Markalaşma
Stratejileri Eğitimi gerçekleştirildi.
Strateji ve stratejik yönetim kavramı, marka stratejisinin
geliştirilmesi, marka değeri yaratmak için pazarlama
programları, marka bilgi ve performans yönetimi konularında
katılımcılara bilgi aktarılmış, Gökçe YALÇIN tarafından
katılımcılara sertifikaları takdim edilmiştir.
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin
Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.
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ESSİAD Eğitim Takvimi

Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Temmuz ayında doğan;
Sayın Ayça EROĞLU,
Sayın Erdoğan ORAN,
Sayın Erkut BEŞER,
Sayın Fahri OFLAZ,
Sayın Göksel GÜRPINAR,
Sayın Koray ÜLGEN,
Sayın M. Akif KOCAOĞLAN,
Sayın Metin GÜRES,
Sayın Mustafa ÖZKAN,
Sayın Suat KOCAMAN,
ve Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimizden Sayın
Hüseyin VATANSEVER’in doğum günlerini kutlar,
sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.
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Saymandan
14 Ocak 2017 tarihinde yapılması planlanan
Genel Kurul Toplantımız öncesinde henüz aidat
ödemelerini gerçekleştirmemiş üyelerimizin aidat
bakiyelerinin ivedilikle tamamlanmasını rica eder,
ödemelerini tamamlamış olan üyelerimize teşekkür
ederiz.
Soğutma Dünyası
Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz firma haberleri,
ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili derneğimiz ile
iletişim kurabilirsiniz, dağıtım listemize eklenmesini
istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların iletişim
bilgilerini dernek merkezimize bildirebilirsiniz.
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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Sektörden Haberler

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin VATANSEVER Ege Finans Programı’nın Konuğu Oldu

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinden Bergama
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
ve EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin
VATANSEVER 20 Temmuz 2016 tarihinde Ege TV’de
yayınlanan Ege Finans Programı’nın konuğu oldu.
“Yenilenebilir Enerjide İzmir’in Geleceği” ile ilgili
görüşlerini
aktaran
Vatansever
yenilenebilir
enerji ile ilgili çalışmalardan ve Bergama Organize
Sanayi Bölgesi’nde yapılan dev yatırımlardan
bahsetmiştir. Ayrıca Vatansever EHİS sektörü ile ilgili
değerlendirmelerini izleyiciler ile paylaştı.
Programın tekrarını izlemek için tıklayınız: http://ege.egetv.com.tr/ege-finans-20-07-2016-bolumu.html
Bergama OSB’deki Dev Yatırımlar

Ajans Bergama / 15.07.2016

Akşam / 15.07.2016

Aktifmedya / 15.07.2016

Haber Türk / 15.07.2016
Gözlem / 15.07.2016
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Sektörden Haberler
Friterm Web Sitesi www.friterm.com Yepyeni Yüzüyle Karşınızda

Yenilikçilik ve teknolojiye verdiği önemle tanınan Friterm, web sitesini yeniledi. Friterm’in yenilenen web
sitesi www.friterm.com üzerinden aradığınız bilgiye kolayca ulaşabilir, mobil uyumlu özelliğiyle tablet ve
telefonlarınızdan rahatça görüntüleyebilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde, ürün bilgilerine ve özelliklerine kolayca ulaşabileceğiniz gibi ürün
broşürlerini de web sitesi üzerinden indirmeniz mümkün. Aynı zamanda web sitesi üzerinden teklif talebinde
bulunabilir, Friterm satış temsilcileriyle iletişime geçebilirsiniz. Friterm’in ürün seçim programlarını da web
sitesi üzerinden indirerek kullanmanız mümkün. Friterm’de yaşam ile ilgili detaylara da ulaşabileceğiniz web
sitesi Friterm’in birçok farklı yönünü keşfetmenize olanak sağlıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini
yakından inceleyebilir, sosyal kulüp ve komisyon çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilir, Friterm’de yaşamın
farklı renkleriyle tanışabilirsiniz.
AR-GE alanında yapılan yenilikleri de takip etmeniz mümkün
Friterm’in uzun yıllara dayanan deneyimiyle hazırlamış olduğu arşive de yine web sitesi üzerinden
ulaşabiliyorsunuz. Sektörel makaleleri okuyabilir, çevrimiçi bir kütüphane niteliğinde olan bu makaleler
sayesinde bir çok değerli bilgiye ulaşabilirsiniz. Friterm Akademi’nin bütüncül yaklaşımla yürütmüş olduğu tüm
eğitim çalışmalarını takip edebilir, gerçekleştirilen tüm çalışmalar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Friterm Akademi’yle web sitesi üzerinden kolayca iletişime geçmeniz de mümkün.
Yine web sitesi üzerinden iş olanaklarını görüntüleyerek başvuru yapabilir, Friterm kariyer politikaları hakkında
bilgi sahibi olabilirsiniz. Friterm’i daha yakından tanımak, ürün ve hizmetleri konusunda detaylı bilgi sahibi
olmak için www.friterm.com’u ziyaret edin.
Danfoss, Bayilerine Danimarka ve Fransa’ya Teknik Gezi Düzenledi

Danfoss, Soğutma Sistemleri bayilerine yönelik Danimarka
ve Fransa’yı kapsayan teknik gezi düzenledi. Gezide bayiler,
Danfoss ürün ve sistemleri hakkında detaylı bilgi alırken
Danimarka ve Fransa’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezme
fırsatı yakaladılar.
Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında dünya
lideri Danfoss, bayilerine yönelik teknik gezileri sürdürüyor.
Danfoss, Haziran ayı içerisinde Soğutma Sistemleri bayileri için
Danimarka ve Fransa’ya bir teknik gezi organize etti. Gezide
Danimarka’nın Nordborg şehrinde genel merkez, Expansion
Valve Fabrikası, Kolding şehrinde Solenoi Vana Fabrikası,
Grasten’de Sürücü Fabrikası ve Fransa’nın Lyon şehrinde Scroll ve Pistonlu Kompresör Fabrikası ziyaret edildi.
Fabrika gezilerinin yanı sıra Danimarka ve Fransa’nın tarihi ve turistik yerleri de ziyaret edildi. Geziye katılan
bayiler, ginger turu ve golf gibi aktivitelerle keyifli ve eğlenceli zaman geçirdi.
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Klimada Yapay Zeka Teknolojisi

Tasarımında ve üretiminde büyük hassasiyet gösterdiği ürünlerinin
inovatif fonksiyonlarını sürekli geliştiren Mitsubishi Electric Klima
Sistemleri, 3 boyutlu sensör teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği
ve konfor sağlıyor. “3D i-See Sensör” sistemiyle yapay zeka
teknolojilerini klimalar ile birleştiren Mitsubishi Electric, ortamdaki
insanları ve evcil hayvanları ayırt edebiliyor. Tam 232 adımda 8
sensör ile mekanın 1.856 noktasından ölçüm alarak ortam ısısında üst düzey konforu garanti ediyor.
Yaz-kış konforlu ve sağlıklı mekanlar sağlanması için şart olan homojen hava dağılımı ancak ortamın yatayda
ve dikeyde her köşesinin analiz edilmesiyle mümkün. Yer ve tavan arasındaki yükseklik ile duvar ve cam
önlerindeki ışıma farkları sıcaklık katmanlarında değişikliğe neden oluyor. Bu da örneğin, kış aylarında sıcak
havanın yukarı çıkmasıyla soğuk zeminlerde ayakların üşümesi gibi kullanıcı konforunu olumsuz etkileyen
durumların oluşması anlamına geliyor. Konfor şartlarını olumsuz etkileyen durumlara da çözüm sunan
Mitsubishi Electric, “3D i-See Sensör” teknolojisi ile zemin sıcaklığını ölçümleyerek sensör fan hızını ve hava
yönlendirme şeklini otomatik olarak belirleyebiliyor.
8 sensör ile mekanın 1.856 hücresinden ölçüm alıyor
Mitsubishi Electric’in duvar tipi Kirigamine serisi klimalarında ve profesyonel ticari tip kaset tipi cihazlarda farklı
versiyonlar ile kullanılan 3 boyutlu sensör sistemleri; değişken talepleri otomatik olarak anında karşılıyor. Tam
232 adımda 8 sensör ile mekanın 1.856 hücresinden ölçüm alan “3D i-See Sensör” teknolojisi, bu ölçümleri
odada farklı sıcaklıklardan dolayı olabilecek konforsuz durumları ortadan kaldırmak için değerlendiriyor. Bu
sayede yüksek konfor ve enerji tasarrufu sağlıyor.
İnsanı ve evcil hayvanı ayırt eden teknoloji
Mitsubishi Electric’in “3D i-See Sensör” teknolojisi
sıcaklık ölçümleri yaparken evcil hayvanları ve insanları
ayırt edebiliyor. Sistem ayrıca ortamda bulunan kişilerin
konumlarını da tespit edebiliyor. Bu özellik ile örneğin,
yaz aylarında kullanıcıların üzerlerine iklimlendirilmiş
soğuk havanın çarpması nedeniyle rahatsız olmaları
önlenirken, kış aylarında ise tam tersine hızlı sıcak
etkisi için iklimlendirilmiş sıcak havanın kullanıcı
üzerine üflenmesi sağlanıyor. Kumandadan kolaylıkla
çalıştırılabilecek bu fonksiyon ile kullanıcılar sürekli
izleniyor ve böylelikle yaz-kış hava yönlendirmesi talebe
göre otomatik olarak yapılabiliyor.
İhtiyaç olan yerde ihtiyaç kadar iklimlendirme
Enerjinin her geçen gün daha çok değerlendiği günümüzde enerji tasarrufu sağlayan teknolojik ürünler öne
çıkıyor. Bu noktada, ortamdaki kişilerin sayılarını ve yerlerini mekandaki sıcaklık dağılımı ile sentezleyerek
çalışma şekline karar verebilen “3D i-See Sensör” teknolojisi, ihtiyaç olmayan yerde gereksiz iklimlendirme
yapılmasını önlüyor. Kullanıcıların bulunduğu yer istenilen sıcaklığa ulaştığında diğer alanların iklimlendirilmesi
durduruluyor. Böylece, boş alanın iklimlendirmesi nedeniyle asıl kullanım alanlarında oluşan aşırı soğuma ya
da ısınma engellenmiş oluyor ve kullanıcıların bulunduğu yerin konfor sürekliliği sağlanıyor.
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Sektörden Haberler
Kişi sayısına göre otomatik sıcaklık ayarı
Mitsubishi Electric’in yeni seri kaset tiplerinde kullandığı 3
boyutlu sensör sistemleri, ortamda kullanıcı olmadığında enerji
tasarrufu için ayar sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı ya da aşağı
ayarlayabildiği gibi, kişi sayısını tespit edebildiği için kişi sayısına
orantılı olarak da çalışabiliyor. Sistem öncelikle ortamın tam dolu
olduğu andaki kişi sayısını otomatik olarak tanımlıyor. Doluluk
oranı yüzde 30’a düştüğünde ise ayar sıcaklığını değiştiriyor.
Sensör bu oranı her 3 dakikada bir kontrol ederek karşılaşılan
değişikliğe göre çalışmasını güncelliyor.
İstenirse sensör belirli bir süre ortamda kimseyi tespit
etmediğinde klima, çalışmasını tamamen durdurabiliyor. Bu
özellik özellikle restoran, ofis gibi kişi sayılarının anlık olarak
değişiklik gösterdiği ticari alanlarda konfor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca unutulup kapatılmayan
klimaların gereksiz yere çalışmasını da engelliyor.
Üntes Fan Coil Üniteleri Eurovent “Certify-all” Sertifikası Aldı
Türkiye iklimlendirme sektörü lider firmalarından Üntes,
Eurovent sertifikalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni
nesil PKC 60 serisi klima santralleri Eurovent sertifikası
alımının ardından üretmekte olduğu Fan Coil ünitelerine
de Eurovent “Certify-all” sertifikası aldı.
Türkiye’de tasarım ve teknolojik özellikleri ile dikkat çeken
Üntes Fan Coil Performans ve Test Laboratuvarı’nın bir
sonucu olan bu sertifika, düşük basınçlı gizli tavan tipi,
orta basınçlı gizli tavan tipi ve kabinli modellerin de
bulunduğu tüm modelleri kapsamaktadır. Üntes Fan Coil Üniteleri, geniş ısıtma /soğutma kapasite aralığı,
üç kademeli fan-motor hızı, düşük ses seviyesi, iki ve dört borulu ısı eşanjör alternatifi ve farklı opsiyonları
ile projelerin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunabilmektedir. Üntes, müşterilerine her daim eşsiz konfor sunan,
çevreye duyarlı, üstün performanslı ürünler sunabilmek için AR-GE yatırımlarına aralıksız devam edecek.
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Sektörden Haberler
Rixos Eko Temalı Park’ın İklimlendirmede Tercihi FORM Oldu

Form Şirketler Grubu, başarılı bir projeye daha
imza attı. Antalya Belek’te 639 bin 110 metrekare,
yaklaşık 76 futbol sahası büyüklüğünde alana inşa
edilen Rixos Tema Park Antalya Turizm Kompleksi
iklimlendirme ihtiyacını FORM’un Clivet ve DunhamBush Soğutma Grubu, Decsa Soğutma Kulesi,
ClimateMaster ısı pompası ürünleri ile sağlıyor.
Yaklaşık 800 milyon TL’ye mal olan Rixos Tema Park projesinde Otel ve Aquapark alanları sıcak su ihtiyacı
için toplam ısıtma kapasitesi 800 kW olan 19 adet CLIVET marka soğutma grupları, AVM kısmı için toplam
soğutma kapasitesi 19.740 kW olan 6 adet kapalı devre DECSA Soğutma Kulesi ile sağlanıyor. Dolphinarium
Yunus Havuz kısımlarının iklimlendirilmesi için toplam soğutma kapasitesi 4.000 kW olan 1 adet inverter
vidalı kompresörlü, 2 adet düz vidalı kompresörlü DUNHAM BUSH su soğutmalı soğutma grubu ile 3 adet
toplam soğutma kapasitesi 4.500 kW olan DECSA Kapalı devre soğutma kulesi kullanılıyor. Yine projede yer
alan AVM genel mekanlarının iklimlendirilmesi için toplam kapasitesi 766 kW olan 65 adet CLIMATEMASTER
sudan havaya ısı pompası kullanılıyor. Rixos Tema Park’ın genel mahal İklimlendirmeleri için toplam 100’den
fazla çeşitli ebat ve kapasitelerde FORM Klima Santrali, Isı Geri Kazanım Cihazı, Hücreli Aspiratör ve Fanlar
kullanılıyor. FORM, oteller, AVM’ler, iş merkezleri, hastaneler, okullar gibi büyük yapılarda merkezi iklimlendirme
sistemi sağlanırken enerjinin en etkin ve verimli kullanıldığı sistemlerin uygulanması bilinciyle hareket ediyor.
ClimateMaster ısı pompalarının en önemli özelliği; tüm cihazlar kondenser atık enerjilerini aynı çevrimde
paylaştıklarından sistem kendi içinde ısı geri kazanım yapar. Bu enerjinin toprak-deniz-göl gibi sonsuz enerji
kaynaklarına bağlanabilmesi ile hem soğutma hem de ısıtmada oldukça yüksek verim değerlerine ulaşılır.
ClimateMaster Su Kaynaklı Isı Pompaları hem soğutma hem ısıtma ihtiyacını bağımsız olarak aynı anda
sağlar. Çevre dostu soğutucu akışkan kullanımı nedeniyle verimliliği yüksek ve çevreyi koruyan sistemlerdir.
Dunham-Bush Su Soğutmalı Vidalı Soğutma Grupları, dik tip vidalı kompresör teknolojisiyle yüksek performans
sağlayacak şekilde dizayna sahiptir. Dik vidalı kompresör teknolojisinin sağladığı düzenli gaz akışı ve dengeli
bir Tork üretimiyle, cihazda tamamen titreşimsiz bir çalışma sağlanıyor. Çoklu kompresör teknolojisi ile hem
kapasitede yedekleme, hem de kısmi yüklerde yüksek verime ulaşılıyor. Dunham-Bush, hava ve su soğutmalı
soğutma gruplarının imalatı konusunda, en güvenilir denetleme kuruluşlarından biri olan Amerikan AHRI (The
Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) Performans Sertifikalama kuruluşundan “3 yıl boyunca
tüm testlerinde %100 performans gösterme” sertifikası aldı. Bu, AHRI tarafından test edilen ünitelerin,
katalog değerleri ile aynen uyumlu olduğu ve beyan ettiği kapasitelerin güvenilirliğinin, 3 yıl boyunca sürekli
olarak teyit edildiği anlamına geliyor.
DECSA Kapalı Tip Soğutma Kulesi modellerinde işletme anında yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen kuru
soğutma (free-cooling) teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde özellikle kış aylarında ihtiyaç duyulan
kapasitenin tamamı kuru soğutma çalışma moduyla sağlanabiliyor. DECSA Kapalı Tip Soğutma Kulelerinde
bulunan Z-725 (725 gr çinko / m²) paneller ve havuz sayesinde korozyona karşı rakiplerine göre daha
dayanıklıdır. Ayrıca cihazın kolay çalışma ve bakım özelliği de işletmelere kullanımda kolaylık sağlıyor.
Türkiye’de turizmi çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirilen ve en büyük eğlence parkı projelerinden olan Rixos
Tema Park projesinin İlk etabı 2015 yılı içinde tamamlanırken, ikinci etabın 2016 sonunda, üçüncü etabın
2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.
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