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1985 yılında taahhüt 
faaliyetleriyle ticaret hayatına 
başlayan ODE, 1998 yılında 
Türkiye’nin en çok ihtiyaç 
duyduğu alanlardan birine 
yönelerek yalıtım sektöründe 
ilerleme kararı aldı. 1990 
yılında ithalatçı, 1996 yılında ise 
üretici kimliğine kavuşan ODE; 
Yapı ve Teknik yalıtım ürünleri 
olmak üzere 2 ana kategoride 
üretim yapmaktadır. ODE bugün 5 
modern üretim tesisinde, 4 

binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün en büyük 
üreticileri arasında yer almaktadır.

 ODE Isıpan markasıyla ekstrüde polistren ısı yalıtım malzemesi, ODE Membran 
markasıyla polimer bitümlü su yalıtım örtüleri, ODE Starflex markasıyla ısı, ses 
yalıtımı ve yangın güvenliği amaçlı kullanılan cam yünü ve ODE R-Flex markasıyla da 
elastomerik kauçuk köpüğü esaslı tesisat yalıtım malzemesi üretmektedir.

 5 kıtaya ihracat yapan ODE, Eskişehir Üretim Tesisinin devreye girmesinin 
ardından İhracat kapasitesini daha da artırarak Türkiye’de su yalıtımı lideri olmayı 
hedeflemektedir.

 Sosyal sorumluluk bilincini tüm faaliyetlerine yansıtan ODE, Türkiye’de yalıtım 
sektöründe “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu”nu yayınlayan ilk firmadır. Ayrıca, 
Çorlu tesislerinde ürettiği tüm ısı ve su yalıtım ürünlerine tüm pazarlarda geçerli, 
uluslararası onaylı ve Avrupa standartlarıyla uyumlu Çevresel Ürün Beyanı 
(Environmental Product Declaration – EPD) belgesi alarak bir ilki daha 
gerçekleştirmiştir. 

 Kamuoyunda yalıtım ve enerji bilincini arttırmaya yönelik öncü çalışmalara imza 
atan ve geleceğe kalıcı değerler bırakacak çalışmaların da içinde olmaya özen 
gösteren ODE, 2014 yılında şirket mottosunu da “Insulates the Future” olarak 
değiştirmiştir. Global pazarda olmanın getirdiği evrensel sorumlulukla hareket eden 
ODE, vizyoner ve inovatif çalışmalarıyla sosyal paydaşlarını da bu yönde teşvik eden 
bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

1. HAKKIMIZDA 
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Vizyonumuz;

Bugüne kadar yalıtım sektöründe yerel bir marka olan ODE’yi, iş ortaklarından ve 
çalışanlarından aldığı güç ve destekle global bir marka haline getirmektir.

Misyonumuz;

• Yenilikçi
• Girişimci
• Çevreye duyarlı
• Yalıtım ve enerji tasarrufu bilincine 
 sahip bir toplum için çalışan
• Genç, dinamik ve eğitimli insan 
 kaynağı ile sektöründe fark yaratan
• Bütün paydaşlarına değer katan 
 yapısından taviz vermeyen bir marka 
 olarak çalışmalarını sürdürmektir.

Temel Değerlerimiz;

• Güvenilirlik
• Şeffaflık
• Duyarlılık
• Sosyal sorumluluk
• Müşteri odaklılık
• Kalite
• Saygı

2. VİZYON & MİSYON



Global bir marka olma hedefi doğrultusunda benimsenen 
imaj, güven duygusunu ve eksiksiz bir dürüstlük anlayışını 
içermektedir. ODE’nin ilişkide olduğu tüm kişi ve kurumlar 
ile dürüst, açık ve karşılıklı güven anlayışı içeresinde tutarlı 
bir işbirliği sergilemek; temel değerlerinden biridir.

ODE için şeffaflık sadece bilgi edinilmesini sağlamak değil, 
iş yapma şeklinin bir niteliğidir. Tüm iş ortaklarıyla etik, açık 
ve anlaşılır sözleşmeler yapılır.

Küreselleşen dünyada, ODE çalışanlarından tüm dünya 
olaylarına ve özellikle içinde bulunduğu topluma karşı 
duyarlı olması ve karşılaştığı durumlara, olaylara, 
değişimlere ve problemlere karşı bilinçli bir yaklaşım 
sergilemesi ve en uygun tepkiyi vermesi beklenir. Her 
bireyin içinde bulunduğu toplum için ürettiği gerçeğinden 
hareketle toplumsal duyarlılık ve bilinç, her ODE çalışanının 
temel özelliğidir.

ODE, yaşamın ülkemizde ve hatta tüm dünyada daha iyiye 
gitmesi için sorumluluk almaktan çekinmez. Çevre 
sorunlarına karşı hassas davranarak, faaliyetlerinde 
çevreye zarar vermemek için gerekli önlemleri alır. Ürettiği 
yalıtım ürünleriyle dolaylı olarak ülkemizin enerji ihtiyacını 
azaltmakta, cari açığın azalmasında önemli katkı 
sağlamaktadır.

3. DEĞERLERİMİZ

Duyarlılık

Sosyal
Sorumluluk

Güvenilirlik

Şeffaflık
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Müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak, onların 
beklentilerine en hızlı şekilde cevap vermek, sürekli 
müşteri odaklı çalışmak ODE kültürünün temel 
öğelerinden biridir. Global hedeflerine ulaşmanın yegane 
yolunun müşterilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine en 
çabuk ve etkili şekilde cevap vermek olduğunu bilerek, 
müşterileriyle sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkiler kurmayı 
amaçlar.

Müşteri odaklı yaklaşım, aynı zamanda ODE’nin kalite 
yönetiminin de temel ilkelerindendir. Müşteriye ürün ve 
hizmet anlamında beklediği kaliteyi ulaştırabilmek tüm 
çalışanların ortak hedefini oluşturmaktadır. Çalışanların 
tam katılımı ile hedef belirleme, çözüm oluşturma ve 
karar verme süreçleri gerçekleşir ve bu süreçlerin 
oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği ODE 
için vazgeçilmezdir.

ODE çalışanları iletişimlerinde açık, samimi ve saygılı 
olmaya her zaman özen gösterir. Hem şirket içinde hem 
de dışında herkesin farklılıklarına değer vererek, 
herkese aynı saygıyı göstererek ve kendisine nasıl 
davranılmasını istiyorsa karşısındakine o şekilde 
davranarak ilişkilerini sürdürür. ODE, kişilerin özel 
hayatına ve fikirlerine saygı gösterir; adil, yapıcı ve 
görüşlerin özgürce paylaşıldığı bir ortamın oluşmasını 
sağlamak için gereken katkıyı sağlar.

Kalite

Saygı

Müşteri Odaklılık
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ODE Yalıtım, geçmişten bugüne bütün değerlerini 
kurumsal kültür ve sosyal sorumluluğa bağlı yaşam 
tarzı üzerine inşa etmiştir. Gerçekleştirdiği tüm 
faaliyetleri gönüllü olarak hem çevre hem de topluma 
saygınlık niteliğinde ele almıştır. Bu iş anlayışı 
çerçevesinde, toplumumuza daha faydalı olabilmek ve 
iyi gelecek sağlamak için tüm gücüyle çalışmış; 
ayrımcılıkla mücadele, şeffaflık ve etik değerlere 
bağlılık ilkelerini şirket vizyonunun temel taşları olarak 
belirlemiştir.

ODE’nin sosyal sorumluluk felsefesinin temelinde; içinde bulunduğumuz toplumun bir 
parçası olarak, ihtiyaçlara karşı duyarlı olmanın ötesinde, yaşamın ülkemizde ve hatta 
tüm dünyada daha iyiye gitmesi için sorumluluk almaktan çekinmemek yatmaktadır. 
Yaşamı iyileştirmenin en önemli unsuru olan çevreyi ve doğal ortamı korumayı içine 
alan sürdürülebilir bir gelişim gözeten ODE; ekolojik çeşitliliği korumaktan enerji 
tüketimini azaltmaya, geri dönüşümlü malzeme kullanmaktan paydaşları çevresel 
yönetim ve enerji verimliliği konularında bilgilendirmeye uzanan tüm çalışmalarını 
şeffaf bir şekilde ortaya koymaktadır.

Türkiye’de yalıtım sektöründeki ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu hazırlayan 
şirket olan ODE Yalıtım; başta çevre olmak üzere eğitim, sağlık, sosyal eşitlik gibi 
alanlara odaklanarak topluma değer katmayı amaçlamaktadır. Şirket, hayata geçirdiği 
sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile 
yaptığı iş birlikleri ile de daha geniş kitlelere ulaşarak farkındalığı artırmaktadır. 

Raporların basılması olumsuz çevresel etkiler doğuracağından dolayı internet 
üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

4. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
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https://www.ode.com.tr/imaj/kurumsal-sosyal-sorumluluk-raporu.pdf
Rapor 1

Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu link:

Rapor 2
https://www.ode.com.tr/imaj/ode_kss_raporu_2.pdf



  Camyünü silis kumunun yüksek sıcaklıklarda 
ergitilerek elyaf haline getirilmesi ile üretilen 
yüksek teknolojili yalıtım malzemesidir. Isı yalıtımı, 
ses yalıtımı, akustik düzenleme ve yangın güvenliği 
amaçlı kullanılır. Camyünü doğası gereği yanmaz ve 
alev almaz. Tüm bu özellikleri ile enerji tasarrufuna 
ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunur. ODE Starflex camyünü EUCEB 
Belgelidir, yeşil bina sertifikasyon sistemleri için EPD Belgesine sahiptir.
  Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama 
malzemeleri ile şilte, levha ve boru şeklinde üretilebilmektedir.

Tesisat yalıtımında klima ve havalandırma 
kanallarında,güneş kollektörleri ve tankların 
yalıtımında kullanılır. Kullanım yeri ve amacına göre 
farklı kaplama tipleriyle üretilirler.

a.STARFLEX (Camyünü)

STARFLEX ŞİLTE

5. DOKÜMAN İÇİNDEKİ ÜRÜNLER
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İlgili Standart

Ürün Tipi

Kaplama
Tipi

Teknik
Özellik

Birim Değer

W/(m.K) 0,044 0,042 0,040 0,037 0,035 0,032

Kalınlık mm 100 50-200 50-200 25-200 25-200 25-180

(m2K)/W 2,25 1,15-4,75 1,25-5,00 0,65-5,40 0,70-5,70 0,75-5,60

Euroclass A1

°C 250

TS EN 14303 Isı yalıtım mamulleri - bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için - fabrika 
yapımı mineral yün (MW) mamuller - Özellikler /

Cam yünü

Kaplamasız .Tercihe göre farklı kaplama tipleriyle üretilebilir.SaCT (Sarı Camtülü Kaplı),  SiCT 
(Siyah Camtülü Kaplı), AFK (Alüminyum Folyo Kaplı), AFH (Yanmaz Alüminyum Folyo Kaplı), 
SCD (Siyah Cam Dokuma)   

Isı İletkenlik 
Katsayısı

Isıl 
Geçirgenlik 
Direnci 

Yangına Tepki 
Sınıfı

Maksimum 
Servis 
Sıcaklığı



  Klima kanalları, havalandırma kanalları, güneş kollektörler, vb tesisat yalıtımı 
uygulamalarında ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği amaçlı kullanılır. Kullanım yeri 
ve amacına göre farklı kaplama tipleriyle üretilebilir.

STARFLEX LEVHA
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İlgili Standart

Ürün Tipi

Kaplama
Tipleri

Teknik
Özellik Birim

W/(m.K) 0,037 0,035 0,032 0,031

Kalınlık mm 50-180 25-220 25-180 20-100

Isıl Geçirgenlik
Direnci 

(m2K)/W 1.35-4.85 0.70-6.25 0,75-5,60 0,65-3,20

Euroclass A1

Maksimum
Servis Sıcaklığı

°C 250

TS EN 14303 Isı yalıtım mamulleri - bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için - fabrika 
yapımı mineral yün (MW) mamuller - Özellikler /

Cam yünü

Kaplamasız .Tercihe göre farklı kaplama tipleriyle üretilebilir.SaCT (Sarı Camtülü Kaplı),  SiCT 
(Siyah Camtülü Kaplı), AFK (Alüminyum Folyo Kaplı), AFH (Yanmaz Alüminyum Folyo Kaplı), 
SCD (Siyah Cam Dokuma)  

Isı İletkenlik 
Katsayısı 

Yangına Tepki
Sınıfı 

Değer



  Isıtma ve soğutmada kullanılan boruların, ısı-ses yalıtımı ve yangın güvenliğini 
sağlamak amacıyla yüksek birim ağırlıkta camyününden imal edilmiş borulardır. 
Kaplamasız veya alüminyum folyo kaplı olarak üretilir.

STARFLEX BORU
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İlgili Standart

Ürün Tipi

Kaplama
Tipleri

Teknik
Özellik

Birim

Isıl İletkenlik
Katsayısı 

W/(m.K)

10°C 50°C 100°C 150°C 200°C

0,035 0,040 0,045 0,055 0,070

İç Çap mm 21-324

Kalınlık mm 25-100

Yangına Tepki
Sınıfı Euroclass A1

Maksimum
Servis Sıcaklığı °C 250

TS EN 14303 Isı yalıtım mamulleri-bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları 
için-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler /  

Cam yünü

Kaplamasız.Tercihe göre farklı kaplama tipleriyle üretilebilir.AFK (Alüminyum Folyo Kaplı), 
AFH (Yanmaz Alüminyum Folyo Kaplı)

Değer



Tesisatta iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma) 
sistemlerinde kullanılan elastomerik kauçuk köpüğüdür. 
Yalıtımının önemli kriterlerinden olan ısı iletkenliği, su buharı 
difüzyon direnci ve yangın dayanımı gibi konulardaki üstün 
değerleri sayesinde, sektörde en çok tercih edilen 
malzemelerden olan ODE R-FLEX ’’DIAMOND, PRM ve STD ‘’ 
olmak üzere üç grupta ,levha-boru formunda ve farklı 
kaplama tipleriyle üretilmektedir. 

b.R-FLEX (Elastomerik Kauçuk Köpüğü)

ODE R-FLEX Levha, 6-60 mm aralığında 
çeşitli kalınlıklarda ve 1000-1200-1500 
mm genişliklerinde üretilmektedir. 
Talebe göre son kat farklı kaplama 
tipleriyle üretilebilmektedir. Dikdörtgen 
ve dairesel kesitli kanal yalıtımları ve 
büyük çaplı borular için idealdir.

R-FLEX LEVHA
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İlgili
Standart

Ürün Tipi

Kaplama
Tipleri 

Teknik
Özellik

Birim R-FLEX DIAMOND R-FLEX PRM R-FLEX STD

W/(m.K)
-20°C

0,032

0°C

0,034

20°C

0,036

40°C

0,038

-20°C

0,032

0°C

0,034

20°C

0,036

40°C

0,038

-20°C

0,034

0°C

0,036

20°C

0,038

40°C

0,040

mm 6-9-10-13-19- 25-32-40-50-60 6-9-10-13-19- 25-32-40-50-60 6-9-10-13-19- 25-32-40-50-60

µ Katsayısı - 11000 7000 5000

Yangına
Tepki Sınıfı 

Euroclass B-s3,d0 B-s3,d0 B-s3,d0

Servis
Sıcaklığı 

°C -50/+110 -50/+110 -50/+110

Isı
İletkenlik
Katsayısı 

Kalınlık

TS EN 14304 - /Tesisat ve endüstriel uygulamalar için ısı yalıtım mamülleri-Fabrika yapımı 
esnek elastomerik köpük(FEF) ürünler-Özellikler/ 

Kaplamasız.Tercihe göre farklı kaplama tipleriyle üretilebilir. ALUGLASS(Aluminyum dokuma), 
AL-CLAD(Aluminyum kaplama), ALU (Aluminyum folyo), METALİZE(Metalize folyo kaplama), 
KY(Kendinden yapışkanlı) 

Elastomerik kauçuk köpüğü



İlgili
Standart

Ürün Tipi

Kaplama
Tipleri 

ODE R-FLEX Boru, 6-32 mm aralığında çeşitli kalınlıklarda ve 6-114 mm çaplarında 
üretilmektedir. Talebe göre farklı kaplama tipleri ile üretilebilmektedir.

R-FLEX BORU
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Elastomerik kauçuk köpüğü

Teknik
Özellik

Birim

W/(m.K)
-20°C

0,034

0°C

0,036

25°C

0,039

50°C

0,040

-20°C

0,034

0°C

0,036

25°C

0,039

50°C

0,040

-20°C

0,034

0°C

0,036

25°C

0,039

50°C

0,040

mm 6-9-13-19- 25-32 6-9-13-19- 25-32 6-9-13-19- 25-32

Çap mm 6-8-10-12-15-18-22-25-28-32-35-38-42-48-54-60-64-67-76-89-114

- 11000 7000 5000

Euroclass BL-s2,d0 BL-s2,d0 BL-s3,d0

°C -50/+116 -50/+116 -50/+116

TS EN 14304 - /Tesisat ve endüstriel uygulamalar için ısı yalıtım mamülleri-Fabrika yapımı 
esnek elastomerik köpük(FEF) ürünler-Özellikler/ 

Kaplamasız.Tercihe göre farklı kaplama tipleriyle üretilebilir.ALUGLASS(Aluminyum 
dokuma),AL-CLAD(Aluminyum kaplama),ALU (Aluminyum folyo),METALİZE(Metalize folyo kaplama) 

Isı
İletkenlik
Katsayısı 

Kalınlık

µ Katsayısı

Yangına
Tepki Sınıfı 
Servis
Sıcaklığı 

R-FLEX DIAMOND R-FLEX PRM R-FLEX STD



Bazalt mineralinin yüksek sıcaklıkta ergitilerek lif haline 
getirilmesiyle üretilen, yüksek oranda doğal elyaf içeren 
taşyünü yalıtım malzemesidir. Isı yalıtımı yanında ses yalıtımı 
yapabilmesi yüksek sıcaklık dayanımı ve farklı formlarda geniş 
ürün gamıyla tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ideal bir  
yalıtım malzemesidir.

c.ROCKFLEX (Taşyünü)

Taşyünü üzerine galvanizli rabitz teli dikilmiş şiltelerdir. Termik santralleri, çimento, şeker ve 
demir-çelik fabrikaları, gemi sanayi gibi endüstriyel uygulamalarda her türlü kazan, boiler, 
eşanjör ve fırının ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılır.

ROCKFLEX RABITZ TELLİ ŞİLTE
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İlgili Standart

Ürün Tipi Taşyünü 

Kaplama Tipleri Kaplamasız.

Teknik
Özellik

Birim

Isı İletkenlik
Katsayısı

°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C

W/(m.K) 0,048 0,058 0,068 0,084 0,102 0,110

Kalınlık mm 40-50-60-80-100

Yangına Tepki
Sınıfı 

Euroclass A1

Maksimum
Servis Sıcaklığı °C 750

TS EN 14303 Isı yalıtım mamulleri-bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-fabrika 
yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler /   

Değer



Klima ve havalandırma kanallarında, sanayi tesislerinde, çelik konstrüksiyonlarda, proses 
ekipmanlarında ve hazır panel uygulamalarında kullanılan taşyünü levhalardır.

ROCKFLEX LEVHA

15

İlgili Standart TS EN 14303 Isı yalıtım mamulleri-bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-
fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler /  

Ürün Tipi Taşyünü

Kaplama Tipleri Kaplamasız.Tercihe göre farklı kaplama tipleriyle üretilebilir.

Teknik
Özellik Birim

°C

°C

0° C 25° C 50° C 75° C

W/(m.K) 0,032 0,036 0,039 0,043

mm 25-120

Euroclass A1

750

Değer

Maksimum
Servis Sıcaklığı

Yangına Tepki
Sınıfı 

Isı İletkenlik
Katsayısı 

Kalınlık



Yüksek sıcaklıktaki sanayi ve tesisat borularında ısı ve yangın yalıtımı amacıyla, proses 
ekipmanlarında ses ve titreşim yalıtımında kullanılan kaplamasız veya alüminyum folyo 
kaplamalı taşyünü borulardır.

ROCKFLEX BORU
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İlgili Standart TS EN 14303 Isı yalıtım mamulleri-bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-fabrika yapımı
mineral yün (MW) mamuller-Özellikler /   

Ürün Tipi Taşyünü

Kaplama Tipleri Kaplamasız.Tercihe göre farklı kaplama tipleriyle üretilebilir.AFK (Alüminyum Folyo Kaplı), AFH 
(Yanmaz Alüminyum Folyo Kaplı)

Teknik
Özellik Birim

Isı İletkenlik
Katsayısı (λ) W/(m.K)

50°C 75°C 100°C 150°C 350°C

0,044 0,046 0,049 0,059 0,115

İç Çap mm 12-370

Kalınlık mm 25-100

Maksimum
Servis Sıcaklığı °C 750

Değer
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Tesisatta ısı kayıp ve kazançları; yüzeyin büyüklüğüne, yalıtılacak olan yüzey ile ortam 
sıcaklıkları arasındaki farka ve ısı yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. Bu 
nedenle kullanılacak olan yalıtım malzemesi seçiminde malzeme özelliklerini, 
nerelerde kullanılabileceğini bilmek ona göre karar vermek gerekmektedir. Yalıtım 
malzemesi seçiminde, akışkanın sıcaklığı ve ortam sıcaklığı en belirleyici özelliklerdir.

Pratikte, tesisat içinden geçen akışkan sıcaklığına göre hat sıcaklıkları 3’e 
ayrılmaktadır. 10°C’nin altındaki hatlar soğuk hat, 100°C’nin üzerindeki hatlar ise 
sıcak hat olarak sınıflandırılır. 

SOĞUK HAT ILIK HAT SICAK HAT

*Özel tipler. Ürünün maksimum kullanım sıcaklığı ve sistem çalışma sıcaklıkları 
kontrol edilerek kullanımına karar verilmelidir.
**Ürün son kat yüzeyi alüminyum folyo, galvaniz sac veya plastik kaplamalar ile   
korunmalıdır.

Uygun yalıtım malzemesi seçimi sonrasında uygun yalıtım kalınlığı belirlenmelidir. 
Yalıtım malzemesi kalınlığında önemli olan optimum yalıtım kalınlığının seçilmesidir. 
Kalınlık seçimi tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak 
yapılmalıdır. Kullanılacak olan malzemeler ve kalınlıkları, proje verilerine özel 
bilgilerin girilmesiyle ODE CALC hesaplama programı ile de kolaylıkla belirlenebilir.

Starflex
Rockflex
R-Flex*

R-Flex
Starflex
Rockflex

R-Flex
Starflex**
Rockflex**

+10oC +100oC

µ KATSAYISI
µ≥11000:  R-Flex Diamond
µ≥7000: R-Flex PRM
µ≥5000: R-Flex STD
µ≥1.1: Starflex, Rockflex

KULLANIM SICAKLIKLARI
-50 °C/+750 °C: Rockflex
-50 °C/+250 °C: Starflex
-50 °C/+116 °C: R-Flex Boru
-50 °C/+110 °C: R-Flex Levha

HAT SICAKLIKLARI

6. ÜRÜN SEÇİM KRİTERLERİ

λ KATSAYISI
Hesaplamalarda yalıtım malzemesinin maruz kaldığı sıcaklıktaki (akışkan sıcaklığı ve 
ortam sıcaklığının aritmetik ortalaması) ısıl iletkenlik değerleri kullanılmalıdır.  (Bknz. 
Her ürün için ilgili tablo ve DOP (Performans Beyanı) verileri)

YALITIM KALINLIĞI
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KAPLAMA TİPLERİ ve ANLAMLARI

R-FLEX (Elastomerik Kauçuk Köpüğü)

ROCKFLEX (Taşyünü)

• YGT (SaCT): Sarı camtülü 
• BGT (SiCT): Siyah camtülü
• FSK (AFK): Alüminyum folyo
• Class 0 (AFH): Yanmaz alüminyum
  folyo
• WGF (SCD): Siyah cam dokuma
• ALUGLASS: Özel alüminyum
  folyo dokuma

• FSK (AFK): Alüminyum folyo
• Class 0 (AFH): Yanmaz alüminyum folyo

STARFLEX (Camyünü)

• ALUGLASS: Özel alüminyum folyo  
  dokuma
• AL-CLAD: Özel alüminyum folyo 
  kaplama
• ALU: Alüminyum folyo
• METALIZE: Metalize folyo
• SA (KY): Kendinden yapışkanlı
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 Bu doküman ODE YALITIM firmasına özgü 
hazırlanmış ODE BIM Kullanım Kitapçığıdır. 
Dokümanın amacı, ODE Yalıtım için hazırlanan 
BIM kütüphanesini tüm ilgililerce anlaşılabilir ve 
uygulanabilir kılmaktır.
 
 Bu dokümanın kapsamını ODE YALITIM 
ürünleri olan Starflex (camyünü), R-Flex 
(elastomerik kauçuk köpüğü), Rockflex (taşyünü) 
BIM Kütüphanesi oluşturmaktadır. Bu sebeple 
mevcut doküman diğer markalarla, BIM 
süreçlerinde kullanılan diğer programlarla ve Revit 
programının bölümleriyle karşılaştırılmamalıdır.

 Bu doküman başlangıç seviye kullanıcılar 
gözetilerek hazırlanmıştır.

Kullanım kitapçığı içerisinde boru ve kanal 
tasarımlarına ODE Yalıtım BIM Kütüphanesinden 
yalıtım malzemesi eklenmesi anlatılmaktadır.

ODE Yalıtım BIM Kütüphanesi, Revitte dosya 
kayıt formatlarından “.rte” referans alınarak 
hazırlanmış olup, tüm ilgililerle bu formatta 
paylaşılmaktadır. Farklı dosya uzantıları ile 
yapılacak paylaşımlar bu dokümanda 
aktarılanlarla uyumsuzluk gösterebilir.

 ODE BIM Kütüphanesi Revit 2019 sürümü 
esas alınarak hazırlanmıştır. Revit 2019 öncesi 
sürümlerde kullanılamaz.
 
 ODE BIM Kütüphanesinin ve kullanım 
kitapçığının tüm kullanıcılara fayda sağlayan bir 
kaynak olmasını dileriz.

REVIT 2019
7. DOKÜMAN



 Bilgisayarlarınızda bulunan “ODE INSULATION CATALOG.rte” ile proje dosyası 
tek bir Revit programı ile açılır.  
 Revit programında dosyalar açıldıktan sonra “proje dosyası” aktif görüntü 
haline getirilir. Proje dosyası aktif görüntüdeyken program üzerinden; komut şerit 
(Ribbon Palette) bölümünden, “Transfer Project Standards” komutuna erişim 
sağlanır.

Şekil 2. “Transfer Project Standards” bölümü

GÖRSEL BEKLENİYOR

8. BIM KÜTÜPHANESİNİN PROJEYE
DAHİL EDİLMESİ
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Ribbon Palette       >Manage       >Settings       >Transfer Project Standards

Şekil 1. “Transfer Project Standards” komutuna erişim

1.Adım: Revit programında 
dosyalar açıldıktan sonra 
“proje dosyası” aktif görüntü 
haline getirilir.

2.Adım: Şerit 
panelden (Ribbon 
Palette) “Manage” 
bölümü açılır.

3.Adım: “Transfer Project 
Standarts” konumu aktif 
hale getirilir.



Şekil 3. Yalıtım Kütüphanesinin proje dosyasına aktarılması

“Transfer Project Standards” penceresinde “Copy from” seçeneğinde “ODE 

INSULATION CATALOG.rte” seçili olmalıdır. Pencere içerisinde “Check None” 

komutu seçilerek bütün seçili öğeler iptal edilir. Kanal yalıtımları için “Duct 

Insulation” ve boru yalıtımları için “Pipe Insulation” öğeleri seçilerek “OK” 

butonuna basılır. ODE Yalıtım BIM Kütüphanesinin tüm ürünleri proje dosyası 

içerisine dahil edilir. Her yeni proje başlangıcında bu aktivite gerçekleştirilir. Ya da 

kullanıcı hazırladığı şablon proje dosyası içerisinde kayıt altına alarak saklayabilir. 

Check None         >        >OK       
Duct Insulation (Kanal Yalıtımları için)
Pipe Insulation (Boru Yalıtımları için)

Transfer Project Standarts > Copy From > ODE INSULATIN CATALOG.rte 

1.Adım: “Copy from” 
seçeneğinde “ODE 
INSULATION CATALOG.rte” 
seçilir.

2.Adım: “Check None” 
komutu seçilerek bütün 
seçili öğeler iptal edilir.

3.Adım: Kanal yalıtımları 
için “Duct Insulation” ve 
boru yalıtımları için “Pipe 
Insulation” öğeleri seçilir.

4.Adım: “OK” butonu 
seçilerek transfer işlemi 
gerçekleştirilir.
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Şekil 4.1. Kanal Tasarımına Yalıtım Eklenmesi

9. HAVALANDIRMA VE BORULAMA
TASARIMLARINA YALITIM EKLENMESİ

Havalandırma ve borulama tasarımları tamamlandıktan sonra yalıtım ekleme 
komutu seçilir. Yalıtım komutu aktif olması için öncelikli olarak yalıtım eklenecek 
boru veya kanal seçilir. Kanal ve boru ekipmanları aynı anda seçilmemelidir. 
Havalandırma ekipmanları belirlenip komut şeritinde (Ribbon Palette) “Add 
Insulation” komutu seçilir. Borulama ekipmanları da belirlendiği zaman komut 
şeritinde (Ribbon Palette) “Add Insulation” komutu seçilir.

 Kanal Yalıtım Komutu;

 Yalıtım Eklenecek Havalandırma Ekipmanlarını Seç         >Ribbon Palette          > 
 Modify/Ducts        > Add Insulation

 Boru Yalıtım Komutu;

 Yalıtım Eklenecek Borulama Ekipmanlarını Seç             > Ribbon Palette             > 
 Modify/Pipes        > Add Insulation

Yalıtım ekleme penceresi içerisinde;
“Insulation Type”: Belirlenen hatlara eklenecek yalıtım malzemesi seçilir.
“Thickness”: Yalıtım kalınlığı değeri atanır. 

 
a. Kanal Tasarımına Yalıtım Eklenmesi

2.Adım: “Yalıtım 
eklemek için ”Add 
Insulation” komutu 
seçilir.

1.Adım: Yalıtım 
eklenecek kanallar ve 
ekipmanlar seçilir.
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Şekil 4.3. Kanal Tasarımına Yalıtım Eklenmesi

Şekil 4.2. Kanal Yalıtımına İzolasyon Eklenmesi

3.Adım: Yalıtım 
malzemesi 
belirlenir.

4.Adım: Yalıtım 
kalınlığı değeri girilir.

5.Adım: “OK” butonu ile seçilen 
kanal ve ekipmanlara yalıtım 
eklenir.

23



Şekil 5.2. Boru Tasarımına Yalıtım Eklenmesi

Şekil 5.1. Boru Tasarımına Yalıtım Eklenmesi

 b. Borulama Tasarımına Yalıtım Eklenmesi

3.Adım: Yalıtım 
malzemesi 
belirlenir.

4.Adım: Yalıtım 
kalınlığı değeri 
girilir.

5.Adım: “OK” butonu ile seçilen 
boru ve ekipmanlara yalıtım 
eklenir.

1.Adım: Yalıtım 
eklenecek boru ve 
ekipmanlar seçilir.

2.Adım: Yalıtım eklemek için 
“Add Insulation” komutu 
seçilir.
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NOT***: Bu işlemler, sistemde yer alan ekipmanlara yalıtım eklenmek istendiğinde 
tekrarlanması gereken bir döngüdür. 

Şekil 5.3. Boru Tasarımına Yalıtım Eklenmesi
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BIM KÜTÜPHANESİ KULLANIM  KİTAPÇIĞI
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BIM KÜTÜPHANESİ KULLANIM  KİTAPÇIĞI



ode@ode.com.tr


