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%30
Mevcut ısı kullanımı konusunda bilinç 
arttırıldığında, her bir dairede sayaç 
kullanımı ile enerji tüketimi %30'a 
varan oranda düşürülmektedir.

daha�az�enerji�tüketimi

Güvenli
EvoFlat sistemleri istendiğinde hızlı bir 
şekilde ısıtma ve sıcak kullanım suyu 
sağlarken, suda bakteri riskini önemli 
ölçüde azaltmaktadır.

ve�konforlu

Bireysel�yaşam�konforunu�arttırın
ve�enerji�maliyetlerinin�kontrolünü�
elinize�alın
Konutlar�için�EvoFlat�bireysel�ısıtma�sistemleri



“Daha fazla konfor  
ve yatırımın geri 
dönüşünü daha 
iyi sağlayan, enerji 
verimli yapılara 
giden yolu açıyoruz.”

“Apartman dairelerinde yaşayan herkese, bireysel ısıtma 
sistemlerinin tüm avantajlarını sağlamayı hedefliyoruz. 

Bu, yatırımın geri dönüşünün daha hızlı olması, genel 
maliyetlerin daha düşük olması, konfor ve güvenliğin 
daha fazla olması ve çevreye etkinin daha az olması 
anlamına geliyor.”

Ana�Perasic��
Danfoss Bölgesel Enerji Birimi
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Yeni gereksinimler – yeni düşünme 
tarzı
Çok sayıda ailenin bulunduğu ev-
lere sahip olma, kiralama ve içinde 
yaşamanın ticari gerçeklikleri tüm 
dünyada belirsiz bir durumda. Artan 
enerji maliyetleri ve yükselen konfor 
beklentileri, uzun vadede rekabeti 
koruyabilmek ve ayakta kalmak için 
önemli yatırımlar gerektiriyor. 

Geleneksel çözümler artık yeterli ol-
muyor; yeni gerçekliklerle başa çık-
mak için yeni düşünme tarzı gerekiyor.

Enerji verimi kendini ödüyor
Avrupa'da binalar, enerji tüketiminin 
%40'ından fazlasını oluşturuyor ve CO
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emisyonlarının yaklaşık %40'ından so-
rumlu. Bu nedenle hem maliyetler 
hem çevreye etki açısından bu bina-
ların enerji performansı, bina sahip-
leri ve kiracılar için önemli bir konu-
dur. Artan enerji maliyetleri kiralık bir 
apartman dairesinde yaşamayı daha 

pahalı hale getirmekte ve daire sahip-
leri, alternatif barınma imkanları daha 
cazip hale geldiğinde kiracıyı kaybet-
me riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Yeniliğe, yalıtıma ve enerji verimli sis-
temlere yatırım yapan bina sahipleri 
bir binanın enerji tüketimini %83'e va-
ran oranda düşürebilmektedir. 
Enerji tüketimindeki bu kadar önemli 
bir azalma, masrafların da daha düşük 
olmasını sağlar ve yenileme maliyetle-
ri kiracıların ödediği kiraya eklendiğin-
de, masraflar şaşırtıcı şekilde hızlı geri 
ödenirken aslında kiracının toplam 
maliyetleri de azalmış olur.

Artan konfor beklentileri
Kiracıların konfor beklentilerini kar-
şılamak, bir binanın enerji tüketimini 
azaltmak kadar önemlidir. Kiracılar, 
güvenli ve hijyenik sıcak kullanım su-
yuna sahip güzel ve konforlu evlerde 
yaşamak ister.
Geleneksel merkezi ısıtma sistem-

lerinin aksine modern çözümler, 
ısıtmanın ve sıcak kullanım suyunun 
her bir dairede üretildiği bir bireysel 
konsepte sahiptir. Bu bireysel konsept 
kiracıların bireysel ihtiyaçlarına daha 
iyi uymakta ve her bir kiracının enerji 
tüketiminin doğru bir şekilde ölçül-
mesini sağlamaktadır. 
Bu şeffaflık, kiracıların tüketimlerini 
sürekli olarak takip edebilmesine ve 
tüketim davranışlarını buna uygun 
olarak ayarlayabilmesine imkan 
tanımaktadır.

Daha iyi iş
Bireysel ısıtma ve sıcak su sistemleri 
yeni bir buluş değil. Bu tür sistemleri 
kullanmanın avantajlarıyla ilgili çok faz-
la yayın var. Sorun, tedarikçilerin bu va-
adi ne kadar iyi yerine getirebilmesidir. 
İşte Danfoss'un EvoFlat çözümü bu 
noktada devreye giriyor ve konut 
birlikleri, bina sahipleri, danışmanlar ve 
apartman dairesinde yaşayan kiracılar 
için daha karlı bir çözüm sunuyor.
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-� �Avrupa'da�binalar,�enerji�tüketiminin�%40'ından�fazlasını�oluşturuyor�ve�CO
2
�emisyonlarının�

yaklaşık�%40'ından�sorumlu.
-� �Isınma�yakıtları�AB'de�evsel�enerji�tüketiminin�%57'sini�oluştururken,�su�ısıtma�tüketimin�

%25'ini�oluşturuyor.
-� �Dünyanın�büyük�bölümünde,�binaların�enerji�tüketimini�azaltmaya�yönelik�mevzuat�çıkarıl-

mıştır.�Avrupa�Birliği'nin�2010/31/EU�sayılı�Binaların�Enerji�Performansı�ile�ilgili�yönergesi,�bir�
bütün�olarak�binaların�enerji�performansı�için�net�gereksinimler�belirlemektedir.

-�� �Bireysel�ısıtma�sistemleri,�yenilenebilir�enerji�kaynaklarıyla�ilgili�esneklikleri�ve�düşük�enerjili�
binalara�mükemmel�uygunlukları�sayesinde,�binaların�enerji�performansını�arttırmanın�etkin�
bir�yoludur.

GERÇEKLER
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Radikal yenilikçilik ve yeni yapı:
Konut�konfor�sistemleri�konusunda�yeni�düşünme�tarzı
Esneklik
Mevcut enerji kaynakları değişiyor. 
Aynı zamanda mevzuat, temiz enerji 
kaynaklarının daha fazla kullanılma-
sını teşvik ediyor. Oluşan bu ortam, 
yenilenen ve yeni inşa edilen yapıların 
planlanması sırasında enerji kaynakla-
rının, yapıda farklı enerji kaynakları bir 
arada kullanılacak şekilde değerlendi-
rilmesini önemli kılmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
entegrasyonu
Yenilenebilir enerji kaynakları genel-
likle bağımsız sistemlerden çok destek 
sistem olarak kurulur. Bu durum, 
sıcak suyu her bir daireye dağıtmak 
için de ideal olan merkezi bir tampon 
deponun kurulmasını gerektirmekte-
dir. Merkezi tampon depo tarafından 
dairelere sağlanan sıcak su, kiracı 
tarafından faydalı ısıtma için ve sıcak 
kullanım suyu olarak kullanılır.

Bu şekilde bireysel ısıtma sistemleri, 
her bir apartmandaki daire istasyonu-
nun, hangi enerji kaynağının kullanıl-
dığından bağımsız olarak ısıtma ve sı-
cak kullanım suyu sağlayacak olma-
sından dolayı enerji kaynağı kullanı-
mına esnek bir yaklaşım getirir. Ayrıca 
gelecekteki sistem yükseltmeleri so-
runsuz şekilde gerçekleştirilebilir.

Herkes için avantajlı
Bireysel ısıtma sistemlerinin yeni binala-
ra ve daha büyük yenileme projelerine 
uygulanması, bina sahiplerinin yanı sıra 
her bir dairenin sahipleri veya kiracıları 
için de önemli avantajlar sağlamaktadır.

Yapıların ve tesisatların yenilenmesi 
enerji kayıplarını ve enerji faturalarını 
düşürür ve binada yaşayan herkes için 
konfor ve güvenlik düzeylerini yükseltir. 
Aynı zamanda tüketimin her bir daire-
de ayrı ölçülüyor olması, ısıtma ve sıcak 
su için kiracıların faturalarının kontrolü-
nü ele almasını sağlar. Tüm bunlar yapı-
yı, herkes için daha cazip kılmaktadır.

Bu broşür, bireysel sistemlerin neler 
olduğu ve sundukları avantajlarla ilgili 
kısa bir özet sunmaktadır. 
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Tamamen
EvoFlat sistemleri neredeyse tüm ısı 
sağalma altyapısıyla uyumludur ve 
kullanılan enerji türünden bağımsızdır.

geleceğe�uyumlu

Radikal yenilikçilik ve yeni yapı:
Konut�konfor�sistemleri�konusunda�yeni�düşünme�tarzı



Geleneksel 
çözüm
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Geleneksel dikey anlayıştan…

Geleneksel 
merkezi ısıtma 

ve sıcak su sistemi

6

Tam�kontrolle�verimli�enerji�
Bir EvoFlat sistemi, bodruma yerleşti-
rilen, son derece verimli bir merkezi 
kazandan sıcak su sağlanan hidrolik 
arayüz birimleri ve yatay boru sistemle-
rinden oluşmaktadır.

Bireysel ısıtma sisteminde bir tampon 
depo bulunmaktadır ve yapının mevcut 
tüm ısı kaynakları bu depoyu ısıtmak 
için kullanılabilir. Binanın ısı besleme-
sinde daha sonra meydana gelebilecek 
değişiklikler ve yükseltmelerden ba-
ğımsız olarak sistem aynı şekilde verimli 
çalışmaya devam eder.

EvoFlat sisteminde uygulanan daire 
sistemleri, anında sıcak kullanım suyu 
sağlamak için kompakt bir ısı eşanjörü-
nün yanı sıra, besleme ve etkin çalışma 
için çok fonksiyonlu bir kontrol vanasına 
sahiptir.

EvoFlat sistemleri, aşağıdakiler gibi 
geleneksel merkezi ısıtma ve sıcak su 
çözümlerine modern bir alternatiftir:

•  Motorin, gaz ve pelet vs. ile çalıştırılan 
merkezi ısıtma kazanları (kalorifer) kul-
lanarak merkezi ısıtma ve merkezi sı-
cak kullanım suyu temini

•  Isıtma ve sıcak kullanım suyu için her 
bir daireye kurulu doğalgaz kombileri

•  Doğalgazlı veya motorinle çalışan 
merkezi ısıtma sisteminin sıcak kul-
lanım suyu üretmek için her dairede 
elektrikli su ısıtıcısı ile desteklenmesi



EvoFlat 
çözümü
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…modern yatay çözümlere

Bireysel ısıtma ve sıcak 
kullanım suyu ile 
EvoFlat sistemi 

Isı kaynağı ve 
tampon depo

Daire 
istasyonu

Daire 
istasyonu

Daire 
istasyonu

Daire 
istasyonu
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EvoFlat�sistemlerinin�avantajları�
ve�faydaları

Planlama�ve�kurulum�aşamasında�
•  Yeni kurulumların yanı sıra yenileme 

ve restorasyon projeleri için maliyet 
etkindir.

•   Her bir dairede daha az yer kaplar; 
duvara veya merdiven boşluğuna 
monte edilebilir.

•  Kurulumu hızlı ve kolaydır. Sadece 
3 iniş borusu ile, karışık olmayan daha 
basit bir tesisata sahiptir ve zemin 
döşemesinin sökülmesi gerekmez.

Kullanım�aşamasında�
•  Verimli çalışma ve düşük çalışma 

sıcaklıkları, enerji kayıplarının yanı sıra 
işletme maliyetlerini düşürür.

•  Her bir daire için doğru, güvenilir 
ölçüm ve faturalandırma sağlar.

•  Arızalar ve tüketim, ısı sayacı vasıtasıyla 
izlenebilir ve kontrol edilebilir.

•   Oda sıcaklığı ve bağımsız sıcak kulla-
nım suyu üretimi ayrı ayarlanabilir.

•  Merkezi kazan sistemlerinde statik 
suda bakteri oluşumu riski en aza 
indirilmiştir.

•   Servis ve bakım maliyetleri son derece 
düşüktür.

GERÇEKLER
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Danfoss daire istasyon-
ları; EvoFlat sistemi için 
eksiksiz ürün yelpazesi

Bireysel sistemdeki EvoFlat çözümünün geleneksel 
alternatiflerle karşılaştırılması

Parametre
Daire 

istasyonlarıyla 
EvoFlat sistemi

Bireysel  
doğalgaz  
kombisi

Bireysel sıcak 
kullanım suyu

Merkezi  
kalorifer  
ve sıcak  

kullanım suyu

Güneş  
paneliyle sıcak  
kullanım suyu

Bireysel ölçüm ve faturalandırma 3 3 ÷ ÷ 3

Enerji kaynağından verimli yararlanma 3 ÷ ÷ ÷ 3

Bakteri oluşumu riskini ortadan kaldırma 3 3 3 ÷ ÷

Bireysel konfor 3 ÷ ÷ 3 3

Isı kaynağının tam esnekliği 3 ÷ ÷ 3 ÷
Alandan tasarruf sağlayan  
sistem kurulumu 3 ÷ ÷ ÷ ÷

Düşük servis gereksinimleri 3 ÷ ÷ ÷ ÷

Kurulum güvenliği ve rahatlık 3 ÷ 3 3 3

Daha basit tesisat 3 3 3 ÷ ÷

Daha kısa borular 3 3 3 ÷ ÷

Bireysel su deposu tasarrufu 3 3 3 ÷ ÷

Merkezi kazan tasarrufu ÷ 3 ÷ ÷ ÷

Yukarıdaki değerlendirmede uygulama karmaşıklığı, toplam sistem maliyetleri, bina sahipliği ve son kullanıcı yaşam konforu esas alınmıştır.
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Her tür yeni apartman bloğunda ve mevcut yapıların yenilenmesi 
ve restorasyonunda tüm ihtiyaçları karşılayacak EvoFlat üniteleri 
(daire istasyonları) mevcuttur. 

Bu EvoFlat üniteleri hem doğrudan ısıtma hem 
anında sıcak kullanım suyu sağlayacak şekilde tasar-
lanmıştır. Daire istasyonları, ısı kayıplarını azaltan, 
tam yalıtımlı bir kabine sahiptir. 

Entegre diferansiyel basıncı kontrolüne sahip sıcak 
kullanım suyu kontrolörü, dairede sıcak suyun 
hidrolik ve termostatik olarak ayarlanmasına imkan 
tanır. Kontrolör, sıcak su açıldığında ısıtma suyunun 
anında ısı eşanjörüne yönlendirilmesini sağlar. 
Ayrıca entegre rölanti sıcaklık kontrolörü ile birlikte, 
besleme hattını sıcak tutan bir kontrolör mevcuttur. 
Bu sayede, ısıtma sisteminin daha sınırlı çalıştığı yaz 
aylarında bekleme süresi kısaltılır ve yüksek konfor 
istenen durumlarda idealdir.

Daire istasyonları, uygun bir duvara gömme kutuya 
veya bir kabin içinde duvara monte edilebilir. Başlıca 
duvara monte edilmiş radyatörler ve panel ısıtma 
üniteleri ile birlikte kullanıma hazırdır.

Şöntlü EvoFlat üniteleri, karıştırma döngüleriyle doğ-
rudan ısıtma ve anında sıcak kullanım suyu sağlamak 
için komple daire istasyonlarıdır. Bu üniteler özellikle 
yerden ısıtmalı sistemler için faydalıdır.

Bu daire istasyonları, uygun bir duvara gömme kutu-
ya veya bir kabin içinde duvara monte edilebilir. 

Yerden ısıtmalı Danfoss dağıtım sistemleri ile birlikte 
kullanım için hazırdır. Radyatör devrelerinin bağlantı 
boruları, karıştırma döngüsünden önce bağlanabilir; 
bu sadece radyatörlere ve ısıtma paneli devrelerine 
hızlı, kolay ve masrafsız şekilde takılabilir.

Anında su ısıtıcılar, düşük enerji tüketimi ve bekleme 
konumunda çok az ısı kaybı için geleceğin taleplerini 
karşılayan, son derece iyi yalıtımlı, yüksek perfor-
manslı daire istasyonlarıdır. 

Oda ısıtması ayrı sağlanır ve kontrol edilirken, daire 
istasyonunun sadece sıcak kullanım suyu sağladığı 
kurulumlar için tasarlanmıştır.

Isıtma�ve�sıcak�kullanım�suyu Şöntlü�ısıtma�ve�sıcak�kullanım�suyu Su�ısıtıcılar
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Enerji�kaybını�azaltır
2008 yılında gerçekleştirilen bir çalışma-
da, apartman blokları ve çok aileli evler 
için mevcut dağıtım sistemleri karşılaş-
tırılmıştır. Hesaplamalarda, her katta 133 
metre karelik sekiz dairenin bulunduğu 
4 katlı bir bina esas alınmıştır. EvoFlat 
çözümü tek bir dikey tesisat kolonu 
sistemi ve yatay bir tesisat kolonu siste 

 
mi ile sıcak kullanım suyunun merkezi 
üretimi açısından karşılaştırılmıştır. Araş-
tırma, modern merkezi sıcak kullanım 
suyu çözümlerine kıyasla bir EvoFlat 
çözümünün borulardan ısı kaybını 
%40'tan fazla azalttığını ve geleneksel 
tek borulu çözümlere kıyasla %80'e 
varan oranda azalttığını göstermiştir.

Daha�az�yer�kaplar
Adından da anlaşıldığı gibi EvoFlat 
sistemleri çok az yer kaplar. Genellikle 
bir depoya sahip olan bireysel doğalgaz 
kombilerine kıyasla bir daire istasyonu 
%80 daha az yer kaplar ve normalde 
duvara gömme kutuya veya küçük bir 
kabin içine monte edilebilir. Daire istas 

 
yonları, sıcak kullanım suyu üretimi için 
merkezi sistemlerden biraz daha fazla 
alan kaplamaktadır ancak yine de göze 
batmaz. Ancak buna karşılık, bodrum 
alanlarında önemli ölçüde alan kazan-
cı sağlar.

İnsanları�enerji�tasarrufuna�teşvik�eder
Apartman sakinleri ve kiracılar sadece kul-
landıklarını ödediğinde, enerji tüketimleri-
ni dikkatli bir şekilde takip etme eğilimin-
de olurlar. 1991-2005 tarihleri arasında 
Danimarka'da gerçekleştirilen bir araştır-
mada, bireysel sayaçlar takılmadan önceki 
ve sonraki enerji tüketimleri incelenmiştir.

Sonuçlar bireysel sayaçların metre kare 
başına enerji tüketimini, normalde 
%15-30'a varan oranda önemli ölçüde 
azalttığını açıkça göstermiştir.

EvoFlat ile genel olarak düşük maliyetler
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EvoFlat sistemlerinin belgelenmiş avantajları

“Hyldespjældet”�konut�kooperatifi,�
01.1998'den�beri�bireysel�sayaç�kullanılıyor

Sayaçlar takıldı Sayaçlar takıldı

“Morbærhaven”�konut�kooperatifi,�
01.2000'den�beri�bireysel�sayaç�kullanılıyor

Isıtma ve sıcak kullanım suyu için 
bireysel sistemin arkasındaki fikir yeni 
değildir ve bu tür sistemleri seçmenin 
avantajları ve faydaları iyi belgelenmiştir.

Bireysel sistemlerin ana avantajları, bi-
reysel ölçüm sonucu daha düşük enerji 
tüketimini, apartman bloklarında ve çok 
aileli evlerde daha fazla gelir getiren 

alan ve uzun borularda kaybedilen 
enerji miktarındaki azalmaları kapsa-
maktadır. İşte bazı rakamsal değerler.
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Bireysel doğal-

gaz kombisi
EvoFlat Merkezi sıcak 

kullanım suyu

Bireysel�doğalgaz�kombisi: 0,32.
Kombi (0,15 m3) + baca (0,17 m3)
EvoFlat: 0,062. Daire istasyonu (0,062 m3)
Merkezi�sıcak�kullanım�suyu: 0,02. 
Su sayacı (0,01 m3) + ısı sayacı (0,01 m3)
* Bodrumdaki depo, bir EvoFlat çözümündekinden   
önemli ölçüde daha fazla yer kaplar.
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EvoFlat uygulama örnekleri 
Danimarkalı konut 
kooperatifi için %30 
enerji tasarrufu

”EvoFlat üniteleri, en iyi çözüm 
olduğunu kanıtladı.”

Henning�Christensen�
Proje Yöneticisi
SAB - Sønderborg Konut Kooperatifi



Danimarka'nın Sønderborg kasaba-
sındaki bir konut kooperatifinin 324 
apartman dairesindeki EvoFlat çözü-
mü, her daire için %30'a varan oranda 
ortalama yıllık enerji tasarrufu sağlıyor.

Bu başlıca, enerji kaynağı olarak 
belediyenin bölgesel ısıtma sistemiyle 
kullanılan daire istasyonlu iki borulu 
bir ısıtma sisteminin her bir daireye 
kurulmasıyla başarıldı. 

1964'ten kalma apartman bloğunun 
eski orijinal tek borulu ısıtma siste-
minde su, bodrumdaki bir kazan dai-
resinde bulunan merkezi alt istasyon-
larda ısıtılıyordu. Bugün sıcak kullanım 
suyu her bir dairedeki küçük, enerji 
verimli daire istasyonları tarafından 
ısıtılıyor. Apartman sakinleri artık tam 
olarak ne kadar enerji kullandıklarını 
ve paralarının karşılığında ne aldıkları-
nı görebiliyor.

Bilinçlendirme insanları tasarrufa 
yönlendiriyor�
Modernizasyon projesinden önce, 
konut kooperatifi sakinlerinin hiçbiri 
kendi dairesinde ne kadar ısıtma ve 
sıcak su kullandıklarını herhangi bir 
şekilde öğrenme imkanına sahip de-
ğildi. Yeni EvoFlat kurulumu ile birlikte 
her bir dairede, hem ısıtma hem sıcak 
kullanım suyu tüketimini kayde-

den bir sayaç bulunuyor. Bu sayede 
apartman sakinleri, ne kadar enerji 
kullandıkları konusunda çok daha 
bilinçli hale geldi. Eşi ve iki çocuğuyla 
90 metre karelik bir dairede yaşayan 
Djafar Gazrani şöyle konuştu: ”Yeni-
leme öncesine kıyasla artık kullandı-
ğımız ısı ve sıcak suya çok daha fazla 
odaklanıyoruz. 

Dairemizdeki yeni sayaç sayesinde 
tam olarak ne kadar enerji kullan-
dığımızı görebiliyoruz ve dikkatli 
olarak ne kadar tasarruf sağladığımızı 
görebiliyoruz. Her bir radyatöre takılı 
termostatlara dikkat ediyoruz ve su 
musluklarını gerekenden fazla açık 
tutmamaya özen gösteriyoruz.”

Bireysel ölçümden yararlanma�
Bu apartman bloğuna yeni ısıtma 
ve sıcak su sistemini kurmaktan SAB 
konut kooperatifi sorumluydu. Proje 
yöneticisi Henning Christensen'e göre 
alternatif sistem çözümleri de değer-
lendirildi. Ancak konut kooperatifinin, 
kullanılan enerjinin bireysel ölçülmesi 
ve faturalandırılması gereksinimi, da-
ire istasyonlarının en iyi çözüm olarak 
öne çıkmasını sağladı.

“EvoFlat sistemleri artık ısıtma ve sıcak 
suyu doğrudan her daireye sağlıyor. 
Enerji kaynağı olarak kullandığımız 

sıcak su, doğrudan konut kooperatifi 
binalarına boru bağlantısına sahip 
olan yerel bölgesel ısıtma tesisin-
den geliyor. Bu sayede merkezi bir 
alt istasyon, sıcak su kazanları, su 
arıtma tertibatları ve merkezi sirkü-
lasyon pompası sistemleri ile ilişkili 
harcamaları ve bakım masraflarını 
ortadan kaldırdık. Ayrıca, geleneksel 
bir sıcak su dağıtım sistemine kıyasla 
ısı kayıplarından ve ısıtma sirkülasyon 
sisteminden büyük tasarruf sağlarken, 
sirkülasyon pompalarını da ortadan 
kaldırdığımız için elektrik tasarrufu da 
elde ettik,” şeklinde konuştu Henning 
Christensen.
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”Yenileme öncesine kıyasla artık kul-
landığımız ısı ve sıcak suya çok daha 

fazla odaklanıyoruz.”
Djafar�Gazrani, Kiracı
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1913'ten 2006 yılına kadar Londra'daki Highbury Stadı, dünyaca ünlü Arsenal 
Futbol Kulübüne aitti ve aynı zamanda drama ve tarihte yeri olan bir mekan.

EvoFlat uygulama örnekleri

Tarihten yüksek teknolojiye

1913'ten 2006 yılına kadar Londra'daki 
Highbury Stadı, dünyaca ünlü Arsenal 
Futbol Kulübüne aitti ve aynı zamanda 
drama ve tarihte yeri olan bir mekan.

Kulübün yakındaki ultra modern Emi-
rates Stadına taşınmasıyla birlikte bu 
yüksek profilli saha önemli bir yeniden 
doğuş ve radikal bir yeniden geliştirme 
sürecinden geçti. Projeden, her birinde 
enerji verimliliği konusunda en modern 
yaklaşımların bir kısmının uygulandığı 
karmaşık, 719 lüks daire ortaya çıktı.

Stadın art deco Doğu ve Batı tribünleri, 
benzersiz bir kentsel geliştirme şaheseri 
olarak tamamen yenilendi. Bir zamanlar 

Gunners’ın zafer sahası olan bu yeri 
bugün dört adet 7 katlı, cam ön cepheli 
blokla çevrelemek amacıyla iki yeni “tri-
bün” eklendi. Her bir bloğun ana ısıtma 
kaynağı doğalgazlı bir merkezi boyler. 
Yaz aylarında ısıtma sistemi, işletme ma-
liyetlerini daha da düşürmeye yardımcı 
olan, tavana monteli güneş panelleriyle 
destekleniyor.

Doğru,�faydalı�ölçüm�verileri
Highbury Square projesindeki her bir 
dairede, hem yerden ısıtma hem sıcak 
kullanım suyu sağlamak amacıyla bir 
daire istasyonu bulunuyor. Duvara 
gömme monte edilen bu daire istas-
yonları, değerli alanı kaplayan sıcak su 

silindirlerine ihtiyacı ortadan kaldırır-
ken anında sıcak su sağlıyor ve her bir 
odada ısıtmanın tam olarak kontrol 
edilmesine imkan tanıyor. 

Bu ünitelerde ayrıca, tüketimi izleyen 
ve faturalandırma ve arıza tespiti için 
doğru veriler sağlayan entegre enerji 
sayaçları da mevcut. 

Servis personeli her bir sayaca bir avuç 
içi Bluetooth alıcı ile bağlanabilir ve bu 
sayede tüketimi okumak veya neyin 
yanlış olduğunu öğrenmek için daireye 
girmesi bile gerekmez.



GERÇEKLER
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Basınç seviyesi:  PN10
Diferansiyel basıncı:  0,7 bar
Isıtma için tasarım  
sıcaklıkları:  70/26°C–35/25°C
Sıcak kullanım suyu  
için tasarım sıcaklıkları:  70/28°C–60/10°C

Temel�bilgi
Proje, SAV Systems tarafından yönetildi. 
Yüksek profilli Highbury Square projesinde 
719 dairenin her birinde Danfoss'un daire 
istasyonları bulunmaktadır.

Kurulu�Danfoss�daire�istasyonları:

Değer�katma,�masrafları�azaltma
Highbury Square projesi için EvoFlat 
sistemlerini kullanmak müteahhitlerin 
ve yatırımcıların apartmanları ticari ola-
rak daha cazip hale getirmesine imkan 
tanırken, daha düşük ısıtma maliyeti ve 
her bir ünitedeki alandan en etkin şekil-
de yararlanma avantajlarını sundu.
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EvoFlat�uygulama�örnekleri

EvoFlat ürünleri ile Danfoss, enerji 
verimini ve bireysel konforu arttıran 
ve çoğu ülkede birden çok ailenin yaşa-
dığı evlerde ve apartman dairelerinde 

maliyetleri düşüren, kendini kanıtlamış 
başarılar sağladı. İşte, Avrupa'da gerçek-
leştirdiğimiz bazı referans projeler:

Proje,�şehir�� Ülke� Yıl� Kurulan�EvoFlat�ürünleri� Ünite�sayısı
Linz Avusturya 2010 Akva Lux S-F  101
Neustadt Avusturya 2010 Akva Lux II TDP-F  45
Utrine Hırvatistan 2010 Termix VMTD-F  172
Kærhaven, Sønderborg Danimarka 2010 Akva Lux II TDP-F  324
Ilmenau Almanya 2010 Akva Lux II TDP-F  44
Trier Almanya 2009 Akva Lux II S-F  100
Köln Almanya 2008 Termix VMTD-F  345
Eon Hanse, Hamburg Almanya 1997-2006 Akva Vita TDP  3600
Stadtwerke STW, Giessen Almanya 1990-2003 Akva Vita TDP  3000
Chrastany Macaristan 2006 Akva Vita TDP  222
BIG Klaipeda Litvanya 2008-2010 Akva Lux II TDP-F  500
Stavanger Norveç 2010 Termix VVX  96
Stavanger Norveç 2008-2010 Akva Lux II TDP-F  1000
Obydick Slovakya 2009 Termix VMTD-F + BTD  94
Savski breg Slovenya 2008 Termix VMTD-F  152
Lerum İsveç 2010 Akva Lux II TDP-F  32
Akasya Türkiye 2010 Akva Lux II TDP-F  450
Selenium Twins, İstanbul Türkiye 2008 Termix VMTD-F  222
Kidbrooke, Londra İngiltere 2010 Termix VVX  108
Greenwich Peninsula İngiltere 2010 VX-Solo  229
Stratford High Street  İngiltere 2010 Akva Lux VX  11
Indescon Court, Docklands, Londra İngiltere 2009 Termix VMTD and Termix VVX  354

İşinize değer veriyoruz
Danfoss, ısıtma çözümleri alanında ta-
nınmış bir marka olmakla sınırlı değildir. 
75 yılı aşkın bir süredir tüm dünyadaki 
müşterilerimize, yedek parçadan komp-
le bölgesel ısıtma çözümlerine kadar 
her tür ürünü sağlıyoruz. Nesillerdir 
işimizi, sizin işinizi düşünerek yürütmeye 

çalıştık ve hem bugün hem gelecekte 
aynı hedefi sürdürüyoruz. Müşterile-
rimizin ihtiyaçlarına göre şekillenen 
yılların deneyimi ile yenilikçilikte en ön 
sıralarda yer alıyoruz ve iklimlendirme 
ve enerji uygulamaları için yedek parça, 
uzmanlık ve komple sistemler sağlama-

ya devam ediyoruz. Size ve müşterileri-
nize gelişmiş, kullanımını kolay tekno-
loji, minimum bakım ihtiyacı, çevresel 
ve finansal avantajlar ile geniş servis ve 
destek ağı sunan çözümler ve ürünler 
sağlamayı amaçlıyoruz.

 • Birlik Mah • 428cd 8/B • Çankaya/Ankara • Türkiye


