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Makale 
 
 
"İklim koruma duş ile başlar" 
Hansgrohe AG'nin evde enerji ve su tasarrufu ile ilgili öne sürdüğü beş konu  
 
Geçtiğimiz yıl ampul kullanımı yasaklandıktan sonra Avrupa Birliği, (AB) Ekolojik 
Tasarım Yönergesi çerçevesinde enerji tüketimini azaltmak için yeni yönetmelikleri 
yürürlüğe koymayı planlıyor. Bu konu ile ilgili olarak doğrudan enerji tüketen 
ürünleri mercek altına alıyor. Bu ürünler arasında aynı zamanda bataryalar ve 
duşlar da bulunuyor, çünkü bu ürünler normalde ısıtılması için enerji kullanılan 
sıcak su tüketiyor. 
Batarya, duş ve duş sistemlerinin önde gelen üreticisi olarak Hansgrohe AG 
(www.hansgrohe.com) esas olarak su kaynağını sürdürülebilirliğini sağlayacak, 
verimli bir şekilde kullanma ve böylece enerji tüketimini azaltmayı sağlama 
politikasını destekliyor. Çünkü evlerdeki sıcak su tüketimine etki etmek şüphesiz 
enerji tüketiminin azaltılması için önemli bir faktörü oluşturuyor ve böylece iklim 
korumasında iyileşme sağlanmasına yol açıyor. AB'nin atılımlarını aynı zamanda 
su ve enerji tasarrufu SHK ticareti ve esnafına yönelik çok büyük bir şans 
oluşturduğu için olumlu karşılıyoruz. 
Hansgrohe AG 30 yılı aşkın süredir başarıyla su ve enerji tasarrufu sağlayan 
teknolojiler geliştiriyor. Bunun yanı sıra firma ticari girişimleri çerçevesinde, 
toplumda değerli su kaynağının bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını 
teşvik etmeyi görevi olarak görüyor. 
Aşağıdaki tezlerle Hansgrohe AG "Enerji ve Su Tasarrufu" konusundaki konumunu 
belirtiyor: 
 
Tezler 
 

1. Suyun evlerde daha verimli kullanılmasının anahtarı yoğun bir farkındalık 
eğitiminden geçiyor: Toplumsal organizasyonlar ve sağlık sektörü ile su 
yönetimindeki firmaları, sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde toplum hedefli bir 
zihniyete kavuşturmak firmamızın politikaları içinde yer alıyor. Burada özellikle 
hayati öneme sahip su maddesinin kullanımına ilişkin, toplumun geniş 
kesimlerinde erken zamanlı ve etkili bir hassasiyet oluşturmak önem kazanıyor. 

2. İklim koruma duş aleti ile alınan günlük duş ve el yıkama ile başlıyor. Firmaya, 
özellikle de sağlık sektörü, örneğin el yıkama ve duş alma sırasında esaslı bir 
biçimde, konfor ve hayat kalitesini sınırlandırmadan su ve enerji tasarrufu 
sağlanmasını mümkün kılan yenilikler üretme ile ilgili sorular yöneltiliyor. 

3. Siyasi koşullar, eğitim tedbirleri ve teknolojik yeniliklerin, su ile ekolojik olarak 
sürdürülebilir bir ilişki yaratmak için iç içe geçmesi gerekiyor. 
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4. Bataryalarda ve duşlarda yalnızca akış sınırlayıcı yönetmelikler günümüz 
teknolojisinin gerisinde kalmış olmakla beraber bu nedenle evlerde sıcak su enerji 
tüketiminin azaltılmasına yardımcı olmuyor, çünkü bunun azaltılması konfordan 
ödün vermek anlamına geliyor. Buna ek olarak sadece akış sınırlayıcı yönetmelik, 
yeterli olgunluğa sahip olmayan, ne tüketicinin taleplerine ne de firma politikasına 
uyan birçok ürünün piyasaya sürülmesine yol açacaktır. 

 Her zaman daha az su akışının sağlanmasını istemek bir çözüm değildir. Bu gibi bataryalarda 
sudan tasarruf ve duş konforunda bir dengenin sağlanması gerekir. Başka bir deyişle: Duştan 
sadece az miktarda su geldiğinde bile, örneğin saçlardaki şampuanı durulamak gerektiğinde, uzun 
süre duş yapmak gerekir. Temizlenmek için duş alanların duşta daha fazla zaman geçirmesi 
gerektiğinde bir şey elde edilmiş olmaz. 

 Duşların yönetmelikte belirtildiği üzere 2,5 galon/dakika başına 9,5 litre ölçüsünde akış sınırlayıcı 
özelliğe sahip olduğu ABD'de ortalama su tüketimi kişi başına günlük yaklaşık 340 litre ile Almanya 
ortalamasının (günlük kişi başına yaklaşık 125 litre) esaslı biçimde üzerindedir.  

5. Su, verimli ve enerji tasarrufu sağlayacak bir biçimde kullanılmak istendiğinde, 
esasında teknolojik imkanlar günümüzde AB tarafından öngörülen akış 
sınırlamasının oldukça üzerindedir. 

 Hansgrohe 2010 yılında yenilikçi bir perlatör ile tüm lavabo bataryaları için, su akışını yüzde 
30 azaltarak dakikada beş litreye indiren yeni bir standart belirlemiştir. Böylece bu bataryalarda su 
akışı, perlatöre sahip olmayan alışıldık lavabo bataryalarına kıyasla yaklaşık yüzde 65 azalmış olur. 

 Hansgrohe'nin EcoSmart teknolojisi el ve tepe duşlarındaki su tüketimini akış sınırlama, özel 
spreyler ve suyun hava ile zenginleştirilmesinin (AirPower teknolojisi) sofistike kombinasyonu 
aracılığıyla konfor değişikliği yaratmadan, alışıldık ürünlere kıyasla yüzde 60'a kadar azaltır. 
Hansgrohe'nin duş kolonu "Raindance Connect EcoSmart" bu nedenle 2010 yılında Federal 
Almanya Cumhuriyeti Tasarım Ödülü'nü aldı. 

 Pontos AquaCycle teknolojisi ile Hansgrohe AG dünya çapında tek batarya ve duş sistemi üreticisi 
olarak pratikte denenmiş, duşlardan, küvetlerden ve el yıkama lavabolarından alınan atık suyu, 
yani gri suyu, sifon çekme gibi ikinci bir kullanım için yeniden hazırlayan bir teknoloji sunuyor. 
Pontos cihazlarının 2010 yılının ikinci yarısından itibaren alınabilecek ikinci jenerasyonu bunun 
yanı sıra su geri dönüşümünü etkin bir ısı geri kazanımı ile birleştiriyor; böylece atık duş suyunun 
verdiği ısı eve beslenen temiz suyu ısıtmak ve böylece su ısıtmanın gerektirdiği enerji ihtiyacını 
azaltmak tekrar kullanılıyor. 

 
 

*** 
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Kara ormandan gelen orijinallik, Hansgrohe hakkında 
Schiltach/Kara Orman'da genel merkezi bulunan Hansgrohe 
(www.hansgrohe.com) firması yakında 109. yılına girecek tarihinde sağlık 
sektöründe teknoloji ve tasarımda yenilik öncüsü sıfatını kazandı. Bataryalar, 
duşlar ve duş sistemleriyle Hansgrohe AG, banyoyu daha işlevsel, daha konforlu 
ve daha güzel hale getiren orijinal ürünler sunuyor. "Queen Mary II" transatlantik 
gemisi, Londra'da bulunan Heathrow Havaalanı'nın 5. terminali, Almanya 
parlamento binası ve Berlin'deki başbakanlık ofisi, New York'ta bulunan lüks Yoo 
apartmanları veya Abu Dabi'deki "Masdar City" üniversitesi gibi önemli ve prestijli 
projelerde bizimle karşılaşmanız tesadüf değildir. 2008 yılında firma Axor, 
Hansgrohe, Pharo ve Pontos markalarıyla yaklaşık 668 milyon Euro değerinde bir 
ciro (2007; yılında 661 milyon Euro) elde etti. Hansgrohe Grubu dünya çapında 
günümüzde yaklaşık 3.200 çalışana sahip olmakla beraber bu çalışanların 
yaklaşık üçte ikisi Almanya'dadır. İntihal ve fikir hırsızlığına karşı etkin bir biçimde 
savaşan firma Almanya'da bulunan altı fabrika ve Fransa'da, Hollanda'da, ABD'de 
ve Çin'de bulunan fabrikalarında üretim yapmaktadır. 
 

 

 

Almanya'nın 2010 yılındaki en güzel duşu: Hansgrohe 
Raindance Connect EcoSmart duş kolonu Federal 
Almanya Cumhuriyeti Tasarım Ödülü yarışmasında 
gümüş madalya aldı. Şu adresten daha fazla bilgi 
alabilirsiniz: www.hansgrohe.com/designpreis 

 
 
Diğer bilgiler: Hansgrohe AG 

Basın ofisi 
Dr. Carsten Tessmer/Heike Kronenbitter 
Tel.: +49 (0)7836/51-3009/-1297 
Faks: +49 (0)7836/51-1170 
E-posta: public.relations@hansgrohe.com 
www.hansgrohe.com 


