
13 Mart’ta İtalya Milano’da gerçekleşen Mostra Convegno Expocom-
fort Fuarı’nda Doğu İklimlendirme de yerini aldı. 
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İlkbahar aynı zamanda fuar mevsimiydi. Önce Sodex İstanbul ile 
başladık, ardından Mostra Convegno Milano ve HVAC-R Islama-
bad fuarları ile yeni dostlar kazandık.

Artık önümüzde yaz mevsimi var. İlkbaharın vermiş olduğu enerji 
ile bu mevsimde de birçok mekân bizimle nefes alacak. Tüm dost-
lara yılın yorgunluğunu atabilecekleri sağlık, mutlu ve huzurlu bir 
yaz mevsimi diliyoruz.

Sevgilerimizle.

Bu yıl ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen ISK-Sodex Fuarında, Doğu İklimlendirme 312 m²lik 
stant alanı ile göz doldurdu.

süreli yayınıdır.
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Four Season dergimizi yayınlama kararı alırken her mevsimi siz 
değerli dostlarımızla yaşayalım istedik. Şu an okuduğunuz 2. sa-
yımızda bahar aylarının enerjisine yakışır bir verimlilikle geçirdi-
ğimiz fuar, proje ve etkinliklere yer verdik.

“İlkbahar”



FOUR EFFECTS 
Doğu iklimlendirme bu yıl ilk kez gerçekleştirilen, mekanik tesisat alanında çalışan yatırımcı, tasarımcı, yüklenici 

ve tedarikçileri bir araya getirmeyi hedefleyen mühendislik toplantısı Four Effects'e katıldı.

10 Mayıs tarihinde Çırağan Sarayı’nda bu 
yıl ilk kez gerçekleştirilen etkinlik, meka-
nik tesisat alanında çalışan yatırımcı, ta-
sarımcı, yüklenici ve tedarikçileri bir ara-
ya getirmeyi hedefleyen bir mühendislik 
toplantısı olarak planlandı.

Serdar Kuzuloğlu moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen etkinliğe, mekanik te-
sisat sektöründen yaklaşık 800 kişi ka-

tıldı. Çırağan Sarayı’nın tarihi ortamında 
sabah saatlerinde başlayan toplantı, üç 
ayrı panel ve bir özel oturumdan oluştu. 
Sunumların bu yılki ana teması "gelece-
ğin kompleks binaları" olarak belirlendi. 
Birçok deneyimli mühendisin gerçekleş-
tirdiği konuşmalar beğeni ile takip edildi. 
Serdar Kuzuloğlu’nun paneller arasında 
yaptığı esprili sunumlar toplantıya renk 
kattı. 

Doğu İklimlendirme ilk kez gerçekleşen 
bu toplantıya da sektördeki birçok fay-
dalı etkinliğe olduğu gibi destek oldu. Et-
kinlik alanında açtığı stantta katılımcıla-
ra hem firma hem de ürünler hakkında 
bilgi verirken mekanik tesisat alanındaki 
dostlarla bir araya gelme fırsatı yakaladı.
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Bu yıl ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ISK-Sodex Fuarı'nda, Doğu İk-
limlendirme 312 m²lik stant alanı ile göz dol-
durdu. Özellikle ısı geri kazanım cihazları, temiz 
oda ekipmanları ve mutfak havalandırmasına 
yönelik geliştirdiği ürünleri ön plana çıkararak 
müşterilerine tanıttı. 4 gün boyunca yerli ve ya-
bancı birçok misafirin ağırlandığı stant, tasa-
rımı ile de diğer stantlardan ayrıldı. Gri ve mavi 
tonlarının hâkim olduğu tasarım, ziyaretçiler 
tarafından oldukça beğenildi. Doğu İklimlendir-
me fuar boyunca kendine ayrılan alanda farklı 
birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı. 

Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’in iki gün bo-
yunca canlı olarak gerçekleştirdiği İzmir, ISK 
sektörü ve Doğu İklimlendirme temalı çalış-

maları, ziyaretçiler tarafından ilgi ile 
izlendi. 

Fuar süresince stantta kurulan show 
mutfakta, gelen ziyaretçilere köfte 
pişirilerek ikram edildi. Pişirme sıra-
sında oluşan duman ve kokuyu yok 
etmek için Four Kitchen hava filt-
rasyon cihazı ve kendinden yıkamalı 

davlumbaz kullanıldı. Bu sayede ziyaretçi-
ler cihazları gerçek çalışma şartları altında 
görme fırsatı yakaladı.  Büyük bir merakla 
incelenen cihazlar tam not aldı.
Instagram duvarı olarak ayrılan köşede, 
gelen ziyaretçilerin fotoğraf çekerek hoş 
anlar yaşadığı fuar başarılı bir şekilde sona 
erdi. 



13 Mart’ta İtalya Milano’da gerçek-
leşen Mostra Convegno Expocom-
fort Fuarı’nda Doğu İklimlendirme 
de yerini aldı. Bölgenin en önemli fu-
arlarından olan MCE’de 15. Hol, P44 
numaralı standındaki yerinde Av-
rupalı müşterileri ile 3. kez buluşan 
Doğu İklimlendirme, ısı geri kazanım 
cihazı ağırlıklı ürünleri ile fuara katıl-
dı. Bu yılki standında ev tipi ısı geri 
kazanım cihazı, rotorlu tip ısı geri 
kazanım cihazı, yüksek verimli çap-
raz akışlı ısı geri kazanım cihazı ve 
ısı pompalı ısı geri kazanım cihazla-

rını sergiledi.  
Özellikle Avrupa pazarına hitap eden 
yüksek verimli cihazlarını ön plana 
çıkaran Doğu İklimlendirme, İstan-
bul Sodex fuarı'nda ilk lansmanını 
yaptığı duvar tipi domestik ısı geri 
kazanım cihazından sonra bu fuarda 
da tavan tipi domestik ısı geri kazı-
nım cihazını ilk kez görücüye çıkar-
dı. 2017 yılında TÜV-SÜD tarafından 
yapılan testleri başarı ile geçen bu 
ev tipi cihazlar ERP direktiflerine de 
uygun olarak Avrupa ve Türkiye pa-
zarı için üretilecek.

Doğu İklimlendirme Pakistan’daki iş 
ortağı Ariflow International firma-
sı ile birlikte Pakistan Uluslararası 
HVACR 2018 fuar ve konferansına 
katıldı. 25.si düzenlenen fuar 5-7 
Nisan tarihleri arasında İslamabat 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştiril-
di. Son zamanlarda ilaç ve hastane 
sektörüne yönelik yatırımların dikkat 
çektiği bölgede düzenlenen fuar, bir-
çok katılımcı tarafından ziyaret edi-
lerek ilgi gördü. Dünya standartla-
rında ürettiği laminar akışlı tavan ve 

hijyenik klima santralleri ile pazarda 
ismini duyuran ve bugüne kadar Pa-
kistan’da birçok prestijli projede yer 
alan Doğu İklimlendirme, 3. kez ka-
tıldığı fuar kapsamında hem müşte-
rileri ile hem de Pakistanlı iş insanları 
ile bir araya geldi. 

TTMD KOCAELİ 
VE GAZİANTEP 
SEMİNERLERİ
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Doğu İklimlendirme, Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği, Gaziantep ve 
Kocaeli il temsilciliklerinde “Endüst-
riyel Mutfak Havalandırması ve Eg-
zoz Debisi Hesabı” konulu iki semi-
ner verdi. Gaziantep’teki seminer 24 
Şubat 2018 Cumartesi günü Makine 
Mühendisleri Odası’nda gerçekleşti. 
Seminerde Nurettin Şavkın, oturum 
başkanı olarak açılış konuşmasını 
yaptıktan sonra firmamızın İş Geliş-
tirme Müdürü Süleyman Kavas sunu-
munu gerçekleştirdi.

Kocaeli’ndeki seminer ise 13 Nisan 
2018 Cuma günü Kocaeli Makine Mü-
hendisleri Odası ev sahipliğinde ger-
çekleşti. Oturum başkanlığını Ömer 
Bozkurt’un yaptığı seminerde İstan-
bul Bölge Satış Müdürümüz Taner Işık 
firma tanıtımını gerçekleştirdi. Semi-
nere konuşmacı olarak firmamızın İş 
Geliştirme Müdürü Süleyman Kavas 
katıldı. Sunumların ardından katılım-
cılardan gelen soruların cevaplanma-
sı ile seminer sona erdi. 

Bölgedeki mekanik tesisat konusunda 
çalışan mühendis ve teknik kişileri bir 
araya getiren seminerler ile sektörde 
çok bilinmeyen mutfak havalandır-
ması konusunda bilgi paylaşımında 
bulunuldu.

DOĞU İKLİMLENDİRME 
PAKİSTAN 
ULUSLARARASI HVACR 
2018 FUARI’NDA 

DOĞU İKLİMLENDİRME 
2018 MOSTRA 
CONVEGNO 
EXPOCOMFORT 
FUARI’NDA 
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TARİHTEN BİLGİLER

SEKTÖR

İlk Zehirli Olmayan ve Alev 
Almayan Ticari Soğutucu Gaz 
“Freon”

İlk klima cihazlarında soğutucu 
gaz olarak amonyak, propan veya 
metil klörür gibi zehirli veya yanı-
cı gazlar kullanılmaktaydı. Bu ci-
hazlardaki gaz kaçağı tehlikeli ve 
ölümle sonuçlanan kazalara se-
bep olabilmekteydi. Bu kazaların 
önüne geçmek ve soğutucu gaz-
ların daha güvenli kullanımı için 
yapılan çalışmalar nihayet 1928 
yılında meyvesini verdi. DuPont 
firması mühendislerinden Tho-
mas Midgley Jr. öncülüğündeki 
bir ekip ilk zehirli olmayan ve alev 
almayan ticari soğutucu gazı ge-
liştirdi. 
DuPont firması tarafından bu 
gaza Freon adı verildi. Freon ismi 
tüm kloroflorokarbon (CFC), hid-
rokloroflorokarbon (HCFC) ve 
hidroflorokarbon (HFC) gazları 
için kullanıldı. Daha sonra DuPont 
geliştirdiği tüm soğutucu gaz ka-
rışımlarına moleküler bileşimine 
bağlı olarak bir sayı sistemi mo-
deli ile isim vermeye başladı (R-
11, R-12, R-22). Şu an kullanı-
lan soğutucu gazlar bu mantıkla 
isimlendirilerek piyasada yer al-
maktadır. 

Kaynak: 

1- https://learn.compactapplian-
ce.com/freon-air-conditioner/
2- http://comfort24-7.com/tips/
info/epa-refrigerant-phaseo-
ut-history-of-refrigerant
3- http://www.heltmechanical.
com/history-of-heat-and-air.
html

Hazırlayan : Süleyman KAVAS

KURUMSAL FABRİKA 
ZİYARETLERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir İl 
Sağlık Müdürlüğü, İzmir Valiliği, İz-
mir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ege 
Üniversitesi tarafından Mart ve Ni-
san aylarında Doğu İklimlendirme 
fabrikasına geziler düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İş-
leri Daire Başkanlığı mühendis ve 
mimarlarının ziyaretinde özellikle 
mutfak havalandırması ve davlum-
bazlar üzerine teknik bilgi verildi. 

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 
kontrolörlerin ziyaretinde ürünler 
hakkında sunum yapıldı. Sunumun 
ardından fabrika gezisi yapıldı ve 
tesis içinde bulunan ameliyatha-
ne test odası hakkında bilgi verildi. 
Test odasında yer alan ve Türki-
ye’de ilk kez üretilen resirküle la-

minar tavan, kontrolörler tarafın-
dan ilgi ile incelendi. 

Nisan ayı içinde gerçekleşen İzmir 
Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’ne bağlı mimar ve mühendisle-
rin ziyaretinde firma ve ürünler ile 
ilgili sunumların ardından fabrika 
gezisi yapıldı. 

Yine Nisan ayı içinde Ege Üniver-
sitesi Makine Mühendisliği bölü-
münde iklimlendirme dersi alan 
öğrenciler, Prof. Dr. Ali Güngör eş-
liğinde Doğu İklimlendirme fabri-
kasını ziyaret ettiler. Teorik olarak 
aldıkları bilgilerin endüstride nasıl 
kullanıldığını görme fırsatı yakala-
yan öğrenciler meraklı sorularıyla 
bilgilerini pekiştirdiler.



Doğu’da çalışmak nasıl bir duygu?
Yoğun iş temposu içinde hayatın tüm renklerini burada 
yaşıyoruz. Profilli santral montaj hattında ekip olarak tüm 
işleri zamanında yetiştirmeye çalışıyoruz. Takım ruhu ile 
hareket ediyoruz. Diğer türlü bu yoğunlukta işleri tamam-
lamamız mümkün değil. 

Hangi bölümde çalışıyorsunuz?
Klima santrali montaj bölümünde “Montaj Personeli’’ ola-
rak çalışıyorum. 

Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
Doğu İklimlendirme’de 11 yıldır çalışıyorum. İlk olarak 
menfez bölümünde başladım. 5 yıl sonra yangın damperi 
montaj hattına geçtim. Son 2 yıldır ise klima santrali bölü-
münde çalışıyorum.  

Doğu’da bir gününüz nasıl geçiyor?
Sabah 8’de mesaimiz başlıyor. Proje tasarım bölümünden 
gelen ürün montaj resimlerine göre santrallerin panelleri-
ni oluşturup cihazları ayağa kaldırıyoruz. Ardından cihazın 
tipine göre filtre, batarya, reküperatör vs. montajını yapı-
yoruz. Fan montajını da bitirdikten sonra ürünü elektrik 
bölümüne aktarıyoruz.  Akşam 6’ya kadar aynı yoğunlukta 
çalışmamız devam ediyor. 
Genellikle çok yoğun bir iş temposu içindeyiz. Siparişini 
aldığımız ürünlerin zamanında teslimi için elimizden ge-
leni yapmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz her zaman müşteri 
memnuniyeti.  

Doğu’da hikâyeniz nasıl başladı?
Bir tanıdığımız aracılığıyla Doğu’ya başvuru yaptım. Baş-
vurum olumlu karşılandı ve 2007 yılında çalışmaya baş-
ladım. Girdiğim günden bu yana aralıksız çalışıyorum ve 
Doğu’da çalışmaktan çok memnunum. 

Doğu deyince aklınıza gelen ilk 3 şey nedir? 
¬ Bir aile gibi güven veren çalışma ortamı.
¬ Havalandırma sektöründe Türkiye’nin en iyisi ve öncüsü.
¬ Yoğun iş temposu.

Doğu’da çalışmak nasıl bir duygu?
Doğu ailesinin içinde çalışmak, birlikte güzel işler başar-
mak, sağlam dostluklar kurmak insana güzel duygular 
hissettiriyor.

Hangi bölümde çalışıyorsunuz?
Satış ve pazarlama bölümünde. ‘’Marmara Bölge Satış 
Müdürü’’ olarak görev yapmaktayım. Makine mühendisi-
yim.

Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
7. yılın içerisindeyim. İlk olarak İzmir’de fabrikada cihaz 
teklif departmanında çalışmaya başladım. Askerlik göre-
vimden dolayı bir müddet Doğu kariyerime ara  verdikten 
sonra  İstanbul bölge müdürlüğüne geçtim ve 2 yıldır satış 
müdürü olarak çalışmaya devam ediyorum. 

Doğu’da bir gününüz nasıl geçiyor?
Bulunduğumuz sektörün dinamizmi nedeniyle sürekli bir 
plan dahilinde günü geçirmek zor oluyor.  Ancak olabildi-
ğince günlük planlarımı yaparak müşteri ziyaretleri, kurum 
ziyaretleri ve proje takipleri yapıyorum. Bunun yanında 
sektörümüz ile ilgili fuar, sempozyum ve eğitimlere katıla-
rak sektördeki yenilikleri takip etmeye çalışıyorum.

Doğu’da hikâyeniz nasıl başladı?
Doğu’da hikâyem Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümü son sınıf öğrencisiyken başladı. O dönemde oku-
lumla beraber boş zamanları değerlendirmek adına ça-
lışmayı düşünüyordum. İş aramaya başladım ve üniver-
sitedeki hocalarımdan bu konuda yardımlarını rica ettim. 
Genel Müdürümüz Seçkin Bey’in de bölümümüzden me-
zun olmasından dolayı hocalarımız Doğu’yu bana önerdi-
ler. Seçkin Bey ile yaptığımız iş görüşmesi olumlu geçti ve 
böylece Doğu’daki hikâyem başlamış oldu.

Doğu deyince aklınıza gelen ilk 3 şey nedir? 
¬ Bağlılık
¬ Azim
¬ Başarı

RÖPORTAJ
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SİNAN EREN TANER IŞIK MONTAJ PERSONELİ MARMARA BÖLGE SATIŞ MÜDÜRÜ



MÜKEMMEL HİJYEN,
ONAYLANMIŞ KALİTE!
Paket Tip Hijyenik Klima Santralleri özellikle 
sağlık sektörü  ve temiz oda uygulamaları 
için tasarlanmıştır. 

FOUR - PHKS
Paket Tip Hijyenik Klima Santrali

2.400 – 12.000 m³/h debi aralığı
DIN 1946-4, VDI 6022-1, EN 13053, EUROVENT, CE ve TSEK
sertifika ve standartlarına uygun
EC_DC plug fanlar ile yüksek enerji verimliliği
Çevre dostu R410A gaz kullanılan DX batarya
IOT uyumlu ileri teknoloji otomasyon sistemi
DC invertörlü scroll tip kompresör ile hassas sıcaklık ve 
nem kontrolü
Kolay kurulum ve servis
Mono blok kompakt tasarım



Günümüzde turizme yapılan yatırımların 
artması ve insanların 4 mevsim yüzme spo-
runu yapma istekleri, kapalı havuz ihtiyacını 
artırmış bu da paralelinde klima tekniğinde 
‘nem alma’ işlevini ön plana çıkarmıştır. 
Kapalı havuzların yanı sıra;
¬Çamaşırhaneler,
¬Kimyasal madde depoları,
¬İmalat sonrası gıda bekletme/kurut-
ma odaları gibi benzer özellikleri taşıyan 
mekânlarda da bu uygulamaya ihtiyaç var-
dır.
Ortam havasında bulunan su buharının 
kısmi basıncı, doyma basıncından küçük 
olmasından dolayı kapalı yüzme havuzla-
rındaki yüzeylerde buharlaşma meydana 
gelir. Bunun sonucu olarak da havadaki 
nem miktarında istenmeyen miktarlarda 
artış gözlemlenir.
Yüksek nem oranı:
¬Yapı bileşenlerinde korozyon oluşumu, 
¬İnsan sağlığına zararlı bakteri ve mantar 
gelişimi,
gibi istenmeyen etkilere neden olurken yo-
ğuşan suyun buharlaşan klor gazı ile birleş-
mesi aşındırıcı bir kimyasal olan hidroklorik 
aside dönüşmesine neden olarak korozyon 
etkisini hızlandırır.
Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırarak daha 
sağlıklı yaşam alan-
ları oluşturmak nem 
değerlerinin konfor 
şartında tutulmasıy-
la (VDI 2089/1‘e göre 
%40 – %64  değerleri 
arasında olması ge-
rekmektedir) mümkün olmaktadır.

Şekil 1. Havuz Nem Alma Santrali
Çalışma Prensibi
Nem alıcı cihazlar farklı prensiplere göre 
çalışan iki tipte üretilmektedir.
a)Sadece Kompresörlü
b)Tamburlu
Kompresörlü sistemlerde soğutma dev-
resinin ısı çekilen evaporatör kısmındaki 
soğutucu yüzeylerinden nemli oda havası 
geçirilir. Bu yüzeylerde soğuyan hava nemi-

HAVUZ NEM ALMA 
SANTRALLERİ VE 
ÇALIŞMA PRENSİBİ

TEKNİK
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ni buraya bırakarak, soğuk ve mutlak nemi 
düşük bir şekilde bu bölümden çıkar. So-
ğutma devresinin kondenser kısmında ise 
dışarıya ısı atılmak zorundadır. Evaporatör-
den çıkan soğuk ve kuru hava kondenser-
den geçirilerek tekrar ısıtılır. Böylece yakla-
şık oda sıcaklığında kuru hava haline gelir 
ve tekrar odaya üflenir. Sistemde by-pass 
damperi kullanımı nemi alınmış dönüş ha-
vası ile taze havanın karıştırılıp soğutularak 
nemi alınmış dönüş havasının sıcaklığını 
artırır. Bu durum mahale verilecek havanın 
konfor sıcaklığına ulaşımı kolaylaştırırken 
enerji tasarrufu da sağlar.
Tamburlu sistemlerde hava ile oldukça ge-
niş bir temas yüzeyi oluşturulabilen ufak 
hava kanallarından meydana gelen, yüzey-
lerine nem tutma özelliği oldukça yüksek 
olan silikajel ya da lityum klorür gibi mad-
deler emdirilmiş rotorlar kullanılır. Tambu-
run iki yarısı farklı hava akımları içerisinde-
dir. Bir taraftan kuru hava diğer tarafından 
nemi alınacak hava geçirilir. Bu durum nem 
farkından dolayı rotor üzerinde nem trans-
feri oluşturur. Nem transferiyle mahalden 
alınan hava, nemi düşürülerek tekrar ma-
hale verilmektedir. Taze hava ihtiyacı için 
karışım damperi eklenerek konfigürasyon 
değiştirilebilir ya da mahal taze hava cihazı 
ile desteklenebilir. 
¬Rotorun verimli çalışması dış ortam hava-
sının kuruluk oranıyla doğru orantılıdır bu da 
nemli-tropikal iklimlerde verimin düşmesi-
ne neden olur.
¬Rotorun nem alma kapasitesi yeterli değil-
se aşırı soğutma ile nem alabilmek için di-

rekt genleşmeli evaporatör 
ve kondanser bataryaları 
eklenebilir. 
¬Opsiyonel olarak rotor dö-
nüş hızı nem yüküne göre 

oransal olarak kontrol edilebilir.
¬Tambur yerine IGK veya ısı borusu kullanı-
larak konfigürasyonlar değişiklik yapılabilir. 
Bu şekilde enerji tasarrufu da sağlanmış 
olur.

Şekil 2. Havuz Nem Alma Santrali 
Çalışma Şeması 

Tablo 1. Havuz Nem Alma Santrali 
Elemanları 

Havuzun Nem Alma Santrallerinde Örnek 
Çalışma Senaryoları
Senaryo 1:  Kış-Gece

Genellikle kış ay-
larında gece sa-
atlerinde tercih 
edilir. Havuzda 
kullanıcı olmadı-
ğından taze hava 
ve egzoz dam-
perleri kapalı, 
karışım damperi 
tamamen açıktır. 

%100 iç hava ile çalışan santralde kompre-
sör devreye girer soğutularak, nem alınan 
havanın kondanser üzerinden geçerken 
nem oranı sabit tutulurken sıcaklığı artırılır.
Senaryo 2 : Kış-Gündüz

Dış hava sıcaklı-
ğını düşük oldu-
ğu kış aylarında 
havuzun aktif 
kullanıldığı gün-
düz saatlerin-
de tercih edilir. 
Emiş havası ısı 
b o rusun ud an 

geçerken üzerindeki ısının bir kısmını bıra-
kır, biriken ısı geri alınır. Kompresör devreye 
girerek nem alma görevini tamamlar. Egzoz 
havası ile taze hava karıştırılarak enerji ta-
sarrufu ve konfor sıcaklığına ulaşmak için 
sağlanır. Isıtıcı batarya veya elektrikli ısıtıcı 
kullanımıyla nem alma sonrası düşen üfle-
me sıcaklığını konfor seviyesine getirir.
Senaryo 3: Yaz

Yaz aylarında dış 
hava sıcaklığı 
havuz içi sıcak-
lığından yüksek 
olduğundan ısı 
borusu, ısı pom-
pası ve komp-
resör devre dışı 
olup %100 taze 

havayla sadece nem sabit tutulur.  Havuz 
içindeki ve dışındaki insanların ıslak olma-
sından dolayı yazın soğutma işlemi uygu-
lanması konfor şartlarına uygun değildir.

KAYNAK: 
https://www.researchgate.net/publica-
tion/267844176_NEM_ALMA_SISTEM-
LERINDE_NEM_KAZANCININ_HESABI
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Nem fazlalığından kaynaklanan 
şikayetlerin ortadan kaldırıla-
rak uygun şartların sağlanması 
amacıyla nem alma santralleri 
dizayn edilmiştir.

Makine Mühendisi
Ayşegül Altıner/AR-GE Mühendisi



BODRUM LUJO OTEL 

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ 
SERGİ SALONU, YEMEKHANE VE 
OTOPARK PROJESİ 
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DOĞU İKLİMLENDİRME 
OMURİLİK FELÇLİLERİ
İÇİN KOŞTU

Bodrum Güvercinlik’te yer alan 
Lujo Otel, 90.000 m² alana ya-
yılmaktadır. 5+ luxury sınıfındaki 
otel, farklı konseptteki odaları ile 
2018 Mayıs ayından itibaren hiz-
met vermeye başladı. Otel 400 
oda ve özel villalardan oluşmak-
tadır. Özel plaj ve helikopter pisti 
ile dikkat çeken otel, biri kapalı 
toplam 6 havuz ve 7 ayrı resto-
ranı ile müşterilerini bekliyor. 
Serkoç A.Ş. bu güzide projede 
tüm havalandırma cihazları için 
Doğu İklimlendirme’yi tercih etti. 
Lujo Otel’de ısıtma-soğutma 
amacıyla ısı geri kazanımlı DX 
bataryalı klima santralleri ve ta-
van tipi ısı geri kazanım cihazları 
kullanıldı. Mutfaklarda oluşan 
egzoz havasının filtre edilmesi 
için elektrostatik filtreli mutfak 

egzoz cihazları ve duman yıka-
ma cihazları ile çözüm sunuldu. 
Ayrıca birçok hücreli aspiratör, 
hücreli vantilatör ve kanal tipi 
fan kullanılmıştır. Tüm odalarda 
ve genel alanlarda menfez, difü-
zör, panjur vb. kanal ekipmanları 
ile Doğu İklimlendirme tüm ha-
valandırma sistemleri için otelin 
çözüm ortağı oldu.
7 restorandan 1 saatte yaklaşık 
200.000 m³ hava, Four Kitchen 
ve Four Smoke cihazları ile filtre 
edilerek atmosfere atılmakladır. 
Tüm restoran ve mutfaklarda 
Doğu İklimlendirme’nin geliş-
tirdiği yıkamalı davlumbaz, çift 
cidarlı davlumbaz ve yoğuşmalı 
davlumbazlar kullanıldı. Bu sa-
yede otel ortalama %30 civarın-
da enerji tasarrufu sağladı.

Doğu İklimlendirme Cumhur-
başkanlığı Külliyesi ilave binaları 
için hem teknik destek hem de 
ürün tedariğinde bulunarak bu 
önemli projede yer aldı. 4300 
m² yemek salonunda bulunan 
jet nozullar için gerçekleştirilen 
CFD analizleri ile nozulların atış 

mesafesi, basınç kayıpları 
ve konfor bölgesindeki hava 
hızları tespit edildi. Ayrıca ko-
ridorlardaki grup nozullar için 
de aynı analizler yapılarak en 
uygun ekipmanların seçimi 
yapıldı. Doğu İklimlendirme 
projeye lineer menfez, gemici 

anemostat, kare anemostat, çift sıra kanatlı menfez, jet 
nozul, grup nozul ve kare petek menfez ürünlerini sağla-
yarak projeye adını yazdırdı. 

Wıngs For Life World Run 2018 etkinliği kap-
samında 6 Mayıs Pazar günü tüm dünyada 
aynı anda gerçekleşen etkinliğe, Doğu İklim-
lendirme de koşu takımı ile katıldı. 

Dünya genelinde 2383 takımın yarıştığı etkin-
likte 11 kişiden oluşan takımıyla Doğu İklim-
lendirme toplam 87,66 km koşarak katkıda 
bulundu. Omurilik felçlileri yararına düzenle-
nen etkinlikte tüm katılımcılar hem spor yaptı 
hem de sosyal sorumluluk projesine katılma-
nın mutluluğunu yaşadı. 


