
haber BÝNA OTOMASYON SÝSTEMLERÝ ve 
GÜNÜMÜZDEKÝ UYGULAMALARI TANITILDI

Geçtiðimiz yýl Þubemiz ile Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneði Eskiþehir Temsilciliði tarafýn- 
dan ortaklaþa düzenlenen seminerlere Mart ayýnda 
yeniden baþlandý. “Bina otomasyon sistemleri ve 
günümüzdeki uygulamalarý” konulu eðitim semineri 
19 Mart 2008 tarihinde  MMO Eðitim Salonu'nda  
gerçekleþtirildi.

Konuyla ilgili sektörde 
çalýþan oda üyelerinin 
katýldýðý seminerde açý- 
lýþ konuþmasýný yapan 
MMO Eskiþehir Þube 
Baþkaný R. Erhan Kutlu, 
“Günümüzde enerjinin 
pahalý olmasý, tasarrufu 
da beraberinde getiriyor. 
Konumuz da bir yönüyle 

enerjide tasarrufla ilgili” dedi.

   Enerji Yasasý'na 
baðlý olarak yeni 
yönetmeliklerin çýka- 
caðýný ve otomasyo- 
nun zorunlu hale 
geleceðini belirten 
konuþmacý Raysel 
Brülör ve Elektronik 
Cihazlar San. A.Þ.
Genel Müdürü Makine Mühendisi Levent Çimen, 
bina otomasyon sistemleri dendiðinde, her türlü bina 
ve bina komplekslerinde yer alan teknik sistemlerin 
denetim ve kontrolünün anlaþýlmasý gerektiðini 
söyledi. Çimen, þöyle konuþtu:
“Merkezi denetim ve iþletmeyi saðlamak, enerji 
tasarrufu yapmak, her türlü güvenli kontrol, sistemde 
yer alan tüm cihazlarla ilgili bilginin alýnmasý, arýza 
ve alarmlarýn denetlenmesi, oluþabilecek hatanýn en 
kýsa sürede tespiti ve önlenmesi, bina otomasyon 
sistemleriyle saðlanabilmektedir.

 

Özellikle banka binalarý, havaalanlarý, 
oteller, hastaneler, fabrikalar, üniversitelerde yaygýn 
olarak kullanýlmaktadýr.”Çimen ayrýca, bu sistemin 
iþleyiþiyle ilgili teknik bilgiler de aktardý.
 

Seminerde; Bina yönetim sistemleri, Bina 
yönetim sistemlerinin amaçlarý, Bina yönetim 
sistemlerinin kullaným alanlarý, Otomatik kontrol 
elemanlarý, Bina yönetim sistemlerinin faydalarý, 
Bina yönetim sisteminin çalýþma prensibi, Bina 
yönetim sistemi eski zamanlar network mimarisi 
örneði, Eski zamanlar network mimarisi sýnýrlýlýklarý, 
Bina yönetim sistemi DDC ekipmanlarý, Grafikler  
yeni özellikler, Alarm yönetimi, Network kablolama 
esnekliði, Çok geliþmiþ network mimarisi, Bina 
yönetim sistemleri ve internet, Internet üzerinden 
bina yönetim sistemleri kontrolü, Internet baðlantýlý 
grafik-arayüz, Internet üzerinden nokta kontrolü, 
Açýk protokoller, Açýk sistemler, Neden entegrasyon, 
Neden açýk sistem / neden standart, Ethernet, 
BACnet, BACnet yazýlým opsiyonu, BACnet DDC 
paneli, BACnet'li BMS mimarisi örneði, LonWorks, 
OPC, Modbus, bir BMS sistemi nasýl açýktýr, 
Kullanýcý odaklý entegrasyon konularý anlatýldý. 
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HAVALANDIRMA SÝSTEMLERÝNDE 
MENFEZ TÝPLERÝ ve SEÇÝMLERÝ SEMÝNERÝ

Eskiþehir Þube SMM komisyonu üyesi Recep Özkan 
yaptý.

Etkinliðimize konuþmacý olarak katýlan Havalan- 
dýrma Market Genel Müdürü Hakan KIZILDAÞ 
Hava Daðýtým ve Kontrol elemanlarý olan Menfezler, 
Nodullar, Difüzörler, Damperler, Panjurlar hakkýnda 
bilgi verdi. 

Þubemiz  ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneði 
Eskiþehir Temsilciliði tarafýndan ortaklaþa düzen- 
lenen seminerlerin ikincisi olan  “Havalandýrma 
Sistemlerinde Menfez Tipleri ve Seçimleri” konulu  
semineri, 26 Mart 2008 tarihinde  gerçekleþtirildi.

Konuyla ilgili sektörde çalýþan oda üyelerinin 
katýldýðý,  Þubemiz  Eðitim  ve  Kültür  Merkezi'nde 
düzenlenen  seminerine  açýlýþ  konuþmasýný  MMO

ISITMA TESÝSATI ÖZEL PROJELER SEMÝNERÝ 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneði (TTMD) 

Eskiþehir Temsilciliði'ile  birlikte gerçekleþtirilen 
etkinliklere “Isýtma Tesisatý Özel Projeler” konulu 
seminer ile devam edildi.

30 Nisan 2008 tarihinde Þubemiz Eðitim ve 
Kültür  Merkezinde  gerçekleþtirilen  etkinliðin  otu-

rum baþkanlýðýný SMM Komisyonu üyemiz Hüseyin 
Þahin yaptý. Seminerde konuþan Makina Mühendisi 
Nurettin Küçükçalý, ýsýtma sistemleri üzerinde durdu. 
Küçükçalý, “Isýtma sistemlerinde çeþitli önlemlerle 
yakýt tüketimini önemli oranda aþaðý çekmek 
mümkündür” dedi.

Küçükçalý ayrýca, ýsý yalýtýmý, yüksek verimli 
yoðuþmalý kazan kullanýmý, hassas ve geliþmiþ 
kontrol sistemlerinin kullanýmý gibi uygulamalarla % 
60 gibi bir ýsý tasarrufunun saðlanabileceðini vurgu- 
ladý.

Seminerde “ Yakýt tüketimini önemli oranda 
aþaðýya çekmek için ýsýtma sistemlerinde çeþitli 
önlemlerin: 'Isý yalýtýmý, Yüksek verimli yoðuþmalý 
kazan kullanýmý, Hassas ve geliþmiþ kontrol 
sistemleri kullanýmý, Ýç sýcaklýklarýn düþük tutulmasý, 
Zon kontrolu, Kompakt ve su hacmi küçük kazanlar 
kullanýmý, Kullanma sýcak suyu tüketiminde gerekli 
önlemlerin alýnmasý,' Sýcak kullaným suyunun 
hazýrlanmasý, FC- Klima santrali tesisatlarý, Havuz 
tesisatý konularýna deðinildi. 

bültenbülten
TMMOB

1

9

5

4

2008

40


