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De¤iﬂken Debili So¤utucu Ak›ﬂkanlar
Seminerine Is›san Deste¤i

ürk Tesisat Mühendisleri Derne¤i (TTMD) taraf›ndan 16 May›s 2009 tarihinde düzenlenen De¤iﬂken Debili So¤utucu Ak›ﬂkanlar seminerinde, Is›san’›n Türkiye distribütörlü¤ünü yapt›¤› Daikin firmas›ndan gelen Sorin Comsa ve Yosuke Matsuda’n›n sunumlar› gerçekleﬂtirildi. Seminere Is›san Klima Departman› taraf›ndan organizasyon deste¤i de verildi. Sektörün önde gelen projeci, mimar
ve mühendislerin kat›ld›¤› seminer, ‹s-
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tanbul Teknik Üniversitesi Gümüﬂsuyu kampüsünde gerçekleﬂtirildi. Seminere 200’ün üzerinde kiﬂi kat›ld›. Is›san
yetkili bayileri de seminere yo¤un ilgi
gösterdi. Seminerde; “De¤iﬂken so¤utucu ak›ﬂkan debili sistemler nedir, nas›l çal›ﬂ›r, Sistem çal›ﬂma prensibi nas›ld›r, Tasar›m kriterleri ve uygulama
örnekleri, Sistem kapasite aral›¤› nedir, De¤iﬂken so¤utucu ak›ﬂkan debili
sistemler tipleri, Su so¤utmal›, hava
so¤utmal› de¤iﬂken so¤utucu ak›ﬂkan
debili sistemler, Klima tesisat› için gerekli taze hava çözüm önerileri, Sistem
avantajlar› ve karﬂ›laﬂt›rmalar›, çevresel faktörler, enerji ekonomisi” konular› anlat›ld›. Seminer, kat›l›mc›lar›n sorular›n›n yan›tlanmas› ile sonland›r›ld›.
Is›san, ürün gam›ndaki klima cihazlar›n› fuaye alan›nda kurulan stand ile
seminere gelen kat›l›mc›lara tan›tt›.
Fuaye alan›nda VRVIII d›ﬂ ünitesi de
sergilendi.

Do¤uﬂ Teknik’ten Almanya’ya ‹hracat
o¤uﬂ Teknik Klima Havaland›rma San ve Tic. Ltd. ﬁti. Almanya’n›n ve dünyan›n en büyük
rüzgar enerji santralar›n› üreten firmas›na tesisin motorlu hava damperleri ve boya tesisinin tüm etraf›n›
kaplayacak ﬂekilde özel imalat hareketli panjurlar›n› üreterek ihraç etti.
Do¤uﬂ Teknik Genel Müdürü Cemal
Bal konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada; “Firmam›z, sektörde ilklerden birisini gerçekleﬂtirerek ülkemize ve
sektörümüze bir gurur daha yaﬂatm›ﬂt›r. Almanya’n›n ve dünyan›n en
büyük rüzgar enerji santralar›n› üreten firmas›na, ileri teknoloji ile üretim yapabilecek komple boya tesisi
üreten bir Türk firmas›n›n tedarikçisi olarak, tesisin motorlu hava dam-
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perleri ve boya tesisinin tüm etraf›n›
kaplayacak ﬂekilde özel imalat hareketli panjurlar›n› üreterek, ana üretici ve al›c›n›n tüm isteklerini ve beklentilerini uluslararas› standartlarda
üretim yaparak zaman›nda karﬂ›lam›ﬂt›r. Bu teslimat› yaparken bilinen
Alman titizli¤i ve kalite anlay›ﬂ›, teslimat sonras› firmam›za yap›lan övgülerle bütün önyarg›lar› k›rm›ﬂ, firmam›z› konusunda sa¤lam bir partner olarak görmelerini sa¤lam›ﬂt›r.
Kuﬂkusuz bu baﬂar› sadece firmam›z› de¤il, sektörümüzü ve ülkemizi
gururland›racak bir vesiledir. Firmam›z Do¤uﬂ Teknik kalite, fiyat ve zaman›nda teslimat ilkeleri ile müﬂterilerimize ve ülkemize faydal› olmaya
devam edecektir” dedi.

ASHRAE Yeﬂil
Rehber Kitab›
Yay›mland›
SHRAE Yeﬂil Rehber Sürdürülebilir Binalar›n Tasar›m›, ‹nﬂaat› ve ‹ﬂletimi kitab›, Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i
(TTMD) taraf›ndan yay›mland›.
Çevirmenli¤ini
Makine Yüksek
Mühendisi Nejat
Demircio¤lu’nun
yapt›¤› kitab›n sunuﬂ
yaz›s›nda
TTMD 8. Dönem
Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Abdullah Bilgin, “Enerji etkin
yap› tasar›m›nda temel prensipleri ve
tasar›m kriterlerini belirleyen bir kaynak olan ‘Green Guide’ ASHRAE taraf›ndan oluﬂturulan bir uzmanlar grubunun görüﬂ ve önerileri do¤rultusunda
haz›rlanm›ﬂ bulunmaktad›r. Derne¤imiz, mekanik tesisat alan›nda önemli
yap›tlar› dilimize çevirerek ülkemize
kazand›rma gelene¤ini sürdürmekte,
ASHRAE’nin son yay›nlar›ndan biri
olan rehber niteli¤indeki bu kitab›n ülkemizdeki mimar ve mühendislere
enerji etkin yap› tasar›m› konusunda
önemli katk›lar sa¤layaca¤›na inanmaktad›r” ifadelerine yer verdi. Üç k›s›m ve on sekiz bölümden oluﬂan kitapta, “Temeller, Tasar›m Süreci ve Tasar›m Sonras›-‹nﬂaattan Y›k›ma” adl› k›s›mlar alt›nda detayl› bilgiler yer al›yor.
Do¤a Yay›nc›l›k Ltd. ﬁti. taraf›ndan yay›na haz›rlanan kitab›n sat›ﬂ fiyat› 50
TL, TTMD üyeleri için 30 TL’dir.
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Sipariﬂ için:
TTMD ‹stanbul: 216 464 93 50
TTMD Ankara: 0312 419 45 71
TTMD ‹zmir: 0232 449 33 45
Do¤a Sektörel Yay›n Grubu
0216 327 80 10
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TTMD’nin Seminerinde Hizmet Tabanl›
Mimaride Biliﬂimin Yeri Ele Al›nd›

Yrd. Doç. Dr. Kerem Ercoﬂkun
Prof. Dr. Nilüfer E¤rican

ürk Tesisat Mühendisleri Derne¤i ‹stanbul Temsilcili¤inin
düzenledi¤i 2008/09 e¤itim seminerlerine ek olarak düzenlenen; “Biliﬂim Çözümlerinin Enerjinin Korunmas›ndaki
Yeri” konulu seminer, 30 May›s Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi’nin
Kay›ﬂda¤› Kampüsünde yap›ld›. Prof.
Dr. Nilüfer E¤rican’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›
ile baﬂlayan seminerde, Yrd. Doç. Dr.
Kerem Ercoﬂkun, bütünleﬂik tasar›m›n
önemi, BIM (Building Information Mo-
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delling) ve sanal BIM kavramlar›, bu
süreçte kullan›lan baz› yaz›l›mlar hakk›nda bilgiler verdi. Dr. Ercoﬂkun
BIM’i; “Bir tesise ait tüm bilgilerin, tesisin yaﬂam dönemi boyunca sakland›¤›
bir ortam yarat›r, tesisle ilgili de¤iﬂik
bilgi öbekleri aras›nda iliﬂki kurulmas›n› sa¤lar. Bunu gerçekleﬂtiren yaz›l›mlar, sadece bir çizim program› olarak
alg›lanmamal›d›r. CAD, simülasyon ve
mühendisli¤in birlikte ele al›nmas› söz
konusudur” ﬂeklinde tan›mlayarak bir

simülasyon program› olan TRNSYS ile
IES (Integrated Environment Solution)/ Sketch-up / Revit, Nemetschek –
Allplan yaz›l›mlar›n›n sa¤lad›¤› olanaklardan bahsetti. Enerjinin korunmas›nda; tasar›m, simülasyon ve otomasyonun rolüne de¤inerek konuﬂmas›nda, kaynak planlama konusunda
proje yönetimi, ERP ve SCM (Tedarik
zinciri yönetimi) konular›n›n hizmet
tabanl› mimari ana baﬂl›¤› alt›nda ele
al›n›ﬂ›na yer verdi.

‹LPA Su Teknolojileri A.ﬁ, Bünyesine Denge ‹nﬂaat,
Denge Teknoloji ve Aday Yap›’y› Dahil Etti
TT Lowara Türkiye Distribütörü ‹LPA Su Teknolojileri A.ﬁ, bünyesine
bayi olarak üst ve alt yap› mekanik malzeme sektörünün tan›nm›ﬂ firmalar›ndan
Denge ‹nﬂaat, Denge Teknoloji ve Aday
Yap› firmalar›n› dahil etti.
Öncelikli olarak Bina Teknolojileri pazar
segmentinde faaliyet gösterecek firmalar
için May›s ay›nda A¤ao¤lu MyCity Hote’de firmalar›n sahipleri ve çal›ﬂanlar›na
yönelik yemekli bir e¤itim ve tan›t›m semineri verildi. ITT Lowara yetkililerinin de
haz›r bulundu¤u organizasyonda ITT ve
Lowara ﬂirketleri hakk›nda bilgiler aktar›ld›, ürün portföyü ve farkl›laﬂma prensipleri, Türkiye sat›ﬂ stratejileri gibi konular ele
al›nd›.
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