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Yeni ürün

‘Sezonsal Verimlilik’ ve Shira Serisi Klimalar

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 2013 
yılı başı itibarıyla uygulamaya geç-
tiği ‘Sezonsal Verimlilik’ kriterlerini 
ürünlerine ilk entegre eden şirketler-
den olan Daikin, yeni bir inverter kli-
ma serisi olan Shira’yı üretti.

Mevcut yönetmelik değerlerine göre 
daha kapsamlı ve gerçekçi sonuçlar 
ortaya koyan Sezonsal Verimlilik 
kriterlerine uygun olarak geliştirilen 
Shira Serisi Klimalar, 5.000-18.000 
Btu/h aralığında sahip olduğu 6 fark-
lı kapasite ile hem sezonsal soğutma 
verimi hem de sezonsal ısıtma ve-
rimliliğinde A++ enerji sınıfına ula-
şıyor. 

Ortamdaki Kişileri Algılıyor

Shira’nın gerek enerji tasarrufunu 
gerekse kullanıcı konforunu artırıcı 
özellikleri arasında; ortamdaki kişi-
leri algılayıp havanın direkt olarak 
üzerlerine üflenmesini engelleyen 
akıllı göz sensörü, homojen, geniş 
hava dağılımını sağlayan “Coanda” 
etkisi olarak adlandırılan üfleme ağız 
yapısı, dört yöne otomatik hava yön-
lendirme yapabilen kanatları, yatak 
odaları dahil tüm yaşam alanlarında 
rahatlıkla kullanımı sağlayacak 19 
dB(A)’den başlayan düşük ses sevi-
yesi, bir tuş ile standarttan 3 dB(A) 
daha düşük bir ses seviyesinde çalı-
şabilen hem iç hem de dış ünite, ha-
vadaki kirleticileri etkin temizleyen 
titanyum apetit filtresi yer alıyor. 
Shira Serisi Klimaları farklı kılan 
bir özelliği de, ortamdaki kişilerin 
hareketlerini algılayabilmesi: Hare-
ket sensörü özelliği sayesinde Shira, 
ortamda 20 dakika boyunca hareket 
algılamadığı zaman otomatik olarak 
ekonomi moduna geçebiliyor. 

Sezonsal Verimlilik Nedir?

A sınıfı, B sınıfı gibi enerji etiketleri-
nin enerji verimliliğini ifade etmekte 
yetersiz kalması nedeniyle geliştiri-
len Eco Dizayn Direktifi (ERP) uya-
rınca, Avrupa ülkeleri 2013 yılından 
itibaren ısıtma ve soğutma cihazları-
nın gerçek enerji verimliliğini ölçen 
Sezonsal Verimlilik kriterlerine geç-
ti. Gerçek çevresel etkilerin dikkate 
alınmasını ve enerji tasarrufu per-
formansının artırılmasını amaçlayan 
bu uygulamayla birlikte, klimalarda 
kullanılan “nominal verimlilik” yön-
teminin yerini “Sezonsal Verimlilik” 
alırken, nominal enerji verimliliğini 
gösteren A sınıfı, B sınıfı gibi enerji 
etiketlerinin yerini de Sezonsal Ve-
rimlilik etiketleri aldı.

Nominal verimlilik yöntemi ile ci-
hazların enerji perfomansı sembolik 
sıcaklıklara (6°C - 35°C) paralel öl-
çümlenirken, ‘Sezonsal Verimlilik’ 
kriterlerine göre yapılan ölçümlerde 
cihazların gerçek hayatta kullanılan 
sıcaklık değerlerine eş değer enerji 
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verimlilikleri belirleniyor. Yani no-
minal verimlilik, bir klimanın no-
minal koşullarda ne kadar verimli 
çalıştığını gösterirken, Sezonsal Ve-
rimlilik; bir klimanın tüm bir soğut-
ma veya ısıtma sezonu boyunca ne 
kadar verimli çalıştığını net olarak 
ortaya koyuyor.

‘Sezonsal Verimlilik’ yöntemi ile 
iklimlendirme cihazlarının en çok 
kullanılan sıcaklık değerlerine göre 
performanslarının ölçümlenmesi ve 
gerçek enerji verimliliklerinin tespit 
edilmesiyle, eski yöntemde kullanı-
lan ideal hâle getirilmiş koşulların 
etkilerinin de en aza indirilmesi he-
defleniyor. 

Türkiye’de 2014 yılı itibarıyla uygu-
lanmaya alınması beklenen Sezonsal 
Verimlilik kriterleriyle birlikte inver-
ter olmayan cihazların kullanımının 
azalarak biteceği düşünülmektedir.

Fixturlaser NXA – Yeni Lazerli Kaplin Ayar Cihazı

Elos Fixturlaser’in yeni üst sınıf kap-
lin ayar cihazı olan Fixturlaser NXA 
dijital sinyal işlemede yeni bir tekno-
loji kullanmaktadır. Fixturlaser NXA, 
kullanıcıya hızlı ve basit bir kullanım 
sunmanın yanı sıra gelişmiş fonksi-
yon ve kabiliyetlere ulaşmaya da ola-
nak sağlamaktadır.

Cihazın 6,5 inçlik dokunmatik ekranı, 
video oyunları gerçekliğinde grafik 
arayüzü ve yeni sensörler içermekte-
dir. Fixturlaser NXA, kullanıcının ko-
numuna göre, ekrandaki makina gö-
rüntüsünün bakış açısına uygun olarak 
pozisyon almasını sağlayan “Çevresel 
Görünüm” özelliğine sahip ilk ve tek 
cihazdır. İçerisinde bulunan jiroskop 
sayesinde kullanıcının ve makinanın 
konumunu her daim izlemektedir.

Fixturlaser NXA, sensör ünitelerinde 
güvenilirliği ve kabiliyeti arttırılmış 
ikinci nesil CCD teknolojisi kullan-
maktadır. Ayrıca lazer kafalarında bu-
lunan dahili jiroskoplar, düşey bağlı 
makinalarda da hızlı ve güvenilir bir 
ölçüm alınmasını sağlamaktadır. Pi-
yasadaki en küçük boyutlu bu sensör-
ler dahili bluetooth ve bataryaları da 
içermektedir. Bu sayede dar alanlarda 
ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.

Sistem, tek şarj ile 10 saatten daha 
uzun bir süre boyunca ölçüm alabil-
mektedir. Ekran ünitesi 1 saatlik bir 
şarj ile 6 saat çalışabilmektedir. Lazer 
kafaları ise 24 saatten daha uzun bir 
batarya ömrüne sahiptir.

Elos Fixturlaser’in CEO’su Hans 
Svensson, Fixturlaser NXA için; 
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“Kullanılabilirlik anlamında en iyi 
kaplin ayar cihazını sağlayabilirsek, 
binlerce firmanın daha verimli ça-
lışmasına yardım etmiş oluruz. Aynı 
zamanda yedek parça ve enerji sarfi-
yatını da azaltabiliriz. Tüm kalbimiz-
le inanıyoruz ki; eğer dünyadaki tüm 
dönen şaftları gerektiği şekilde hiza-
larsak, çok daha sağlıklı bir dünyada 
yaşıyor oluruz. Fixturlaser NXA gibi 
kullanımı kolay bir kaplin ayar cihazı, 
bu yolda atılmış önemli bir adımdır.”  
yorumunu yapmaktadır.


