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1. GİRİŞ
Binalarda enerji gereksinimi, yapıları ve karmaşıklıkları
gereği, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri pek çok farklı yapıdaki sistemler ile sağlanmaktadır. Tüm sistemlerin mühendislik hesapları ve değerlendirmeleri birbirlerinden
farklıdır ve enerji verimliliği anlamında yapılan optimizasyon çalışmaları da bu bağlamda farklılaşacaktır.
Konut, işyeri veya sosyal yapıların tümünde ısıtma giderleri ve su tüketimi, doğal kaynak giderlerinin başında
gelmektedir. Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinde enerji
verimliliği sağlandığı zaman çevreci ve ekonomik yapıların elde edilmesi olasıdır. Her iki sistemin de tesisat bakış
açısı ile pek çok ortak özellikleri bulunmaktadır. Binalarda
tesisat ürünlerinin doğru seçimi ve kullanımı, enerji ve1
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rimliliğini artırmasının yanı sıra göreceli olarak, yüksek
bakım maliyetlerinin de azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

2. ISITMA SİSTEMLERİ
İnsanoğlunun en eski buluşlarından biri olarak düşünülen ateşin denetlenebilmesiyle, insanoğlu yiyeceklerini
pişirebilmiş, toprağı kalıntılardan ve odunsu bitkilerden
temizleyebilmiş, çiftçiliğe başlayabilmiş, aydınlatma ve
ısınma gereksinimlerini karşılayabilmiştir.
Isıtma, yüzyıllar boyunca katı yakıtların (odun, kömür
gibi) alevle buluşturulmasıyla gerçekleşmiştir. Romalıların MÖ. 1. yüzyılda kurdukları, hipokaust (“hypocaust”)
olarak adlandırılan, bir ocak vasıtasıyla oluşturulan sıcak
havayı kullanarak hipokaust kanalları aracılığıyla zemini
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ısıttıkları, bu yöntemi hamamlarda da kullandıkları bilinmektedir [1]. Zaman içinde ocaklar sobalara, sobalar kazanlara dönüşmüştür.
Isının taşınması için akışkan olarak “havayı” kullanan insanoğlu, artık genellikle “suyu” kullanmaktadır. Suyun hidrolik basıncından endişe edilen yerlerde (ABD’de bulunan
yüksek katlı binalar gibi), mahallerin belirli saatlerde dolu
olduğu bazı tesislerde (askeri binalar gibi), genellikle buhar kullanımı yeğlenmektedir.
Günümüzde ısıtma sistemlerinde enerji kaynağı olarak,
odun, kömür, “fuel oil” (yakıt yağı), doğalgaz ve elektrik
kullanılmaktadır. Enerji kaynağı farklı olan farklı cihazlar,
soğuk hava koşullarında ısınmamızı sağlamaktadır. Binalarımızda yer alan ısıtma sistemlerini, bireysel ve merkezi
sistemler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
Isıtma için üretilen sıcak suyun dağıtımı ve tüketimi;
a- Üretildiği bölüm, aynı bağımsız bölüm içinde yapılıyorsa, ısıtma sistemi bireyseldir.
b- Üretildiği bölümden farklı bağımsız bölümler içinde
yapılıyorsa, ısıtma sistemi merkezidir.
Bireysel ısıtma sistemlerine ait ısıtma cihazlarına, kombi,
kat kaloriferleri, şömineler, sobalar örnek verilebilir. Merkezi ısıtma sistemleri ise bireysel ısıtma sistemlerine göre
daha karmaşıktır ve birden çok kazan, eşanjör, balans vanası, pompa, genleşme tankı gibi tesisat ögesi içerir. Merkezi ısıtma sistemi, kurulacağı bölgenin yakınındaki doğal
kaynaklar (jeotermal enerji kaynağı gibi) ve iklim koşulları araştırılarak kurgulanırsa, daha verimli, daha uygun ve
daha konforlu bir ısınma elde etmek mümkündür [2].
Döşemeden, tavandan, duvardan ısıtma uygulamalarının
yapılabildiği günümüzde, ısı dönüştürücü olarak genellikle, radyatörler, konvektörler, fan ve serpantini birlikte
bulunduran cihazlar (fan coil üniteleri), borular (pex, pert
gibi) kullanılmaktadır.

3. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ
İklimlendirme, kapalı bir ortamda herhangi bir canlının
yaşaması için veya bir ürünün üretimi, depolanması gibi
amaçlarla, gerekli ortam şartlarının oluşturulmasıdır. Kapalı ortam havasının temizlenmesi, ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi, neminin alınması gibi işlemlere, yani
havanın şartlandırılması işlemine, iklimlendirme denir [3].
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Soğutma işlemi için çok eskiden kar ve buz kütleleri kullanılmıştır. Kışın buz toplanmış ve yaz aylarında kullanılmak
üzere depolanmıştır [4]. Antik Roma'da ise su kemerleri
aracılığıyla gelen su, bazı evlerin duvarlarından dolaştırılmıştır. Orta Çağ’da, Pers İmparatorluğu’nda gerçekleştirilmiş uygulamalara göre, sıcak mevsimde binaları soğutmak için sarnıç ve rüzgâr kuleleri kullanılmıştır [5].
1820'de İngiliz bilim adamı ve buluşçu Michael Faraday,
sıvılaştırılmış amonyağın buharlaşmasına izin verildiğinde, amonyağın sıkıştırılmasının ve sıvılaştırılmasının havayı soğutabileceğini keşfetmiştir [6].
1842'de Amerikan bilim insanı, hekim John Gorrie, Florida'daki hastanesinde, sarı humma hastaları için, havayı
soğutmak için kullandığı buzu oluşturmak için kompresör teknolojisini kullanmıştır. Sonunda binaların sıcaklığını düzenlemek için buz yapma makinasını kullanmayı umduğu belirtilir. Hatta tüm şehirleri soğutabilecek
merkezi klimayı bile öngörmüştür. Prototipi sızdırılmış
ve düzensiz bir şekilde gerçekleştirilmiş olsa da Gorrie'ye
1851'de buz yapma makinası için bir patent verilmiştir
[7]. Mekanik soğutmayı bulan Gorrie, buluşundan kâr
edemese de iklimlendirme sistemleri için, farklı bir devrin
kapısını aralamıştır.
Modern klima, 19. yüzyılda kimyadaki ilerlemelerden, soğutucu olarak kullanılabilen akışkanlarda yapılan yeniliklerden ortaya çıkmış ve ilk büyük ölçekli elektrikli klima,
1902 yılında Amerikalı mühendis, Willis Haviland Carrier
tarafından tasarlanmıştır.
Soğutucu akışkan olarak amonyak, klorometan (metil
klorür) gibi zehirli, yanıcı gazların kullanıldığı ilk yıllardan bugüne, soğutucu akışkanlar sürekli yenilenmiştir
ve yenilenmeye devam etmektedir. 1930’lu yıllara gelindiğinde amonyak yerine yapay olarak elde edilen gazlar
(CFC- kloroflorokarbon gazları) kullanılmıştır. CFC gazlarının ozon tabakasına (ozonosfere) verdikleri zararlar [8]
[9] nedeniyle, CFC gazlarına alternatif olarak, HCFC (hidrokloroflorokarbon) ve HFC (hidroflorokarbon) gazları
kullanılmıştır. HCFC gazlarının da küresel ısınmaya (sera
etkisine) neden olduğu belirlenmiştir [10].
Küresel bir soruna dönüşen bu gelişmeler, küresel çözümler gerektirmiştir. Montreal Protokolü ozon tabakasını korumak, Kyoto Protokolü ise küresel ısınma ve iklim
değişikliğini önlemek için imzalanmış en önemli protokollerdir.
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ğiştirirken, sonrasında da hanelerin birbirlerini etkilemesi
nedeniyle tüm sistemin dengesini değiştirmektedir.

4.1 Tesisatta Enerji Verimliliği

Hidronik dengedeki değişimler ya istenilen konfor sıcaklığına ulaşılamamasına (yetersiz debi kaynaklı) ya da diferansiyel basıncın yüksek olduğu bölümlerde kontrol vanalarının işlevlerini yerine getirememelerine, dolayısıyla
istenilen konfor sıcaklığının dışına çıkılmasına sebep olmaktadır. Bu sorunların çözümünü sağlamak için, her hanenin diferansiyel basıncı sabitlenerek kendi iç hidronik
dengeleri sağlanmalı ve sistemin kalanından bağımsız bir
hidronik dengeye sahip olması sağlanmalıdır. Bu şekilde
her hane kendi içerisindeki değişken gereksinimler karşısında dengede kalırken sistemin diğer kısımlarındaki
değişimlerden de etkilenmez.

Modern HVAC (ısıtma-havalandırma-iklimlendirme) sistemleri, kuramsal olarak en zorlu iç mekân iklimlendirme
gereksinimlerini oldukça düşük işletme maliyetleriyle
karşılayabilir. Ancak uygulamada, en gelişmiş denetim
sistemleri bile her zaman tasarım performansını göstermez. Bunun sonucunda, ısıl konfor tehlikeye girer ve bu
konforu sağlarken harcanan enerji tüketimi verimsizleşir
ve işletme maliyetleri beklenenden daha yüksek olur.
Merkezi ya da bölgesel ısıtma sistemlerinde enerji tüketimini verimli hale getirmek amacıyla 05.12.2008 tarihli
ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de [11] yayımlanmış olan
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin beşinci
bölümünde, Isıtma ve Soğutma Sistemleri Tasarımları
ve Uygulamaları Esasları başlığı altında, sistem uygulamalarının nasıl yapılırsa enerjinin performansının artırabileceği konusunda yol gösterici bilgiler bulunmaktadır.
Bu bilgiler doğrultusunda tasarımlar yapıldığında hem
bireysel hem de genel enerji tüketimi daha verimli olacak ve böylece işletme maliyetleri ve ödenen faturalarda
düşüş sağlanacaktır.
4.2 Kontrol Vanaları
Bir ısıtma sistemi tasarımı, en yüksek ısıtma gereksinimi
göz önüne alınarak yapılır. Fakat en yüksek tüketim, işletme süresinin genel olarak %20’si süresince oluşurken,
ısıtma için gereken ortalama tüketim, tasarımı yapılan en
yüksek ısıtma miktarının %50’si civarındadır. Bu durum
hava sıcaklığının değişkenliği, kişilerin bulundukları odalarda, farklı konfor sıcaklıkları istemeleri gibi nedenlerden
kaynaklanmaktadır. Bu ve benzeri nedenler, ısıtma sistemindeki akışın değişkenlik göstermesine ve sistemde
hidronik dengesizliklere yol açmaktadır.
Öte yandan, pompa istasyonuna yakın hanelerde akış hızı
ve basınç daha yüksek iken, pompa istasyonuna uzak olan
hanelerde bu değerler daha düşüktür ve her iki durumda
istenilen konfor sıcaklığının üzerinde veya altında sıcaklıklara neden olur. Hane içindeki farklı konfor sıcaklıklarını
sağlamak ve istenilen düzeyde korumak amacı ile kontrol
vanaları kullanılmalıdır. Bu vanalar akışkan debisinin geçiş
miktarını ayarlayarak bu işlevi yerine getirirler. Fakat bu
vanaların açılıp kapanmaları, oransal olarak hareket etmeleri, öncelikle hane içi sistemin hidronik dengesini de-

4.3 Diferansiyel Basınç Dengeleme Vanaları
Diferansiyel basınç dengeleme vanaları, hane giriş ve çıkış hatlarındaki akışkan basınçları arasındaki farkı istenilen düzeyde sabitlemeye yarayan vanalardır. Dengeleme
işlevini gerçekleştirebilmek için bu vanaların klapelerine
bütünleşik bir diyafram ve yay mekanizması bulunmaktadır. Bu diyaframın farklı iki tarafına giriş ve çıkış basınçları aktarılır, yay ise hane içinde istenilen basınç kaybını
sağlamak için diyaframın düşük basınç tarafına ek kuvvet
sağlar böylece diyaframın iki tarafına uygulanan basınç
ve yayın uyguladığı kuvvetler bütünü, klapenin değişen
basınç değeri karşısında aktif olarak açma-kısma yaparak
sistem diferansiyel basıncının istenilen düzeyde tutulmasını sağlar. Böylece hane içerisinde kullanılan tüm kontrol vanalarına (termostatik radyatör vanası gibi) düşük
yük binmesine neden olarak vana otoritelerini arttırır.
Bu sayede hem istenilen konfor sıcaklıkları sağlanır hem
de kontrol vanalarına binen aşırı yüklerden kaynaklı ses,
aşınma, işlevsizlik gibi sorunların önüne geçilmiş olur.
4.4 Statik Balans Vanaları
Ayrıca farklı hane boyutları olan toplu konutlarda, farklı
debilere gereksinim duyulmaktadır. Bu farklı gereksinimi
sağlayabilmek amacıyla statik balans vanaları kullanılmaktadır. Bu vanalar genellikle klape açıklık oranlarına
göre Kv değerleri (birim basınç kaybına karşılık gelen
debi), ısıtıcının lineer veya lineer olmayan ısı iletimine
bağlı olarak lineer veya lineer olmayan şekilde tasarlanırlar. Bu vanaların Kv değerleri kullanılarak sistem tasarımı
yapılır ve birbirinden farklı debi gereksinimi olan farklı
boyutlardaki hanelerin gereken farklı debi değerlerinin
ayarlanabilmesini sağlar.
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4.5 Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları
Diferansiyel basıncın yukarıda belirtilen valflerle gerek
sistemsel uygunsuzluk gerek teknik nedenlerle dengelenemediği durumlarda, bu valfler dışında kullanılabilecek
diğer bir valf tipi de basınçtan bağımsız kontrol vanalarıdır. Bu valfler ısıtma-soğutma yapılacak bağımsız bölümlerin ana girişlerine takılabileceği gibi her bir ısıtıcısoğutucu ünitesinin girişine takılarak da kullanılabilirler.
Basınçtan bağımsız kontrol vanaları, vananın giriş ve çıkışındaki basıncı bir diyaframın birbirinden izole iki tarafında bir yay yardımıyla dengeler. Bu diyaframa bütünleşik
bir aksam, vananın kontrol aksamından bağımsız olarak
ayrıca bir açma-kısma görevi yapar. Bu işlem sayesinde
vananın içerisinden geçen ısıtıcı-soğutucu miktarını dengede tutar. Basınçtan bağımsız vanalar ister aç-kapa ister
oransal olarak kontrol edilirler ve bu aksam sayesinde
otorite kaybetmeden çalışırlar.
4.6 Motorlu Küresel Vanalar
Küresel vanalar, tesisat sistemlerinde dayanıklılığı, basitliği ve mükemmel sızdırmazlık özellikleri ile bilinir. Bu özellikler, küresel vanayı, kapatma vanası olarak mükemmel
bir seçim haline getirir. Ayrıca bu vanalar diğer vanalara
göre çok daha düşük basınç kaybına sahip oldukları için,
sistemde verimlilik sağlamalarının dışında, özellikle kontamine (kirli su) ortamlarında daha iyi sızdırmazlık sağlarlar. Küresel vanalar, daha az duyarlı akış kontrolü nedeniyle kontrol vanaları olarak yaygın olarak kullanılmazlar.
Ancak, fiyatları uygundur ve duyarlı akış kontrol doğruluğu gerektirmeyen uygulamalarda kullanılabilirler. Bu
vanaları günümüz koşullarında daha işlevsel ve otomatik
kontrol edilebilen sistemlere bütünleştirebilmek, farklı
aktüatör sistemleri ile mümkün olabilmektedir. Küresel
vanalar, günümüzde elektrik motoru ya da pnömatik aktüatörler ile denetlenebilir. Konut ve ofislerde genelde
sessiz çalışılmalarının vermiş olduğu konfor, daha düşük
yatırım, bakım ve işletme maliyetleri nedeniyle elektrik
motorlu küresel vanalar yeğlenmektedir. Pnömatik aktüatörlü küresel vanalar, genel olarak endüstriyel sistemler
ya da makinalarda kullanılmaktadır.
Motorlu küresel vanalar, mekanik kısım (gövde) ve elektronik kısım olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır.
Elektronik kısım, genelde hem elektriksel yalıtım hem
de nemli ortamda en iyi koruma sağlayabilecek özellikte plastik malzeme seçilerek tasarlanır. Bu kısmın içinde,
vananın küresini tasarlanan gövdenin çapına göre her
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koşulda döndürebilecek torka sahip motorlar seçilmelidir. Yine bu elektronik kısmın içinde, motora gereksinim
duyulan enerjinin verilmesini sağlayacak, açma-kapama
emirlerinin işlenebileceği ve vananın pozisyonunu algılayabileceği gömülü yazılıma sahip elektronik kart yer alır.
Bu tarz sistemlerde elektrik beslemesi doğrudan 220V AC
ile çevirici (inverter) kullanılmadan yapılabileceği gibi, inverter ile 24V DC enerjiye çevrilerek PLC (“Process Logic
Controller”) ya da SCADA (“Supervisory Control and Data
Acquisition”) sistemine de bütünleştirilebilir. Piyasada
herhangi bir dönüştürücü ya da pil tüketimi gibi sıkıntıların yaşanmasının istenilmemesi ve doğrudan açma-kapama komutu verebilmesi nedeniyle 220V AC ile bağlanan
modeller tercih nedenidir. Mekanik kısım olarak anılan
gövde ise, akışkan içerisindeki olası parçacıklardan, suyun farklı sıcaklık koşullarından etkilenmeyecek şekilde
sızdırmazlığı en üst düzeyde sağlayabilmelidir.
Motorlu küresel vanalarda, motorun ve küresel vananın
tek parça olmaması, olası arıza durumlarında motora ve
küresel vanaya daha hızlı müdahale şansı verebilmesinin
yanı sıra, parça değişimi gereken durumlarda, ürünün tamamının değişmesi yerine daha az parçanın değişimiyle
daha ekonomik ve hızlı bir çözüm elde edilebilecektir.
Motorlu küresel vananın sağladığı en büyük avantaj, vananın yanına fiziksel olarak gidilmeden açma ve kapama
yapılabilmesi ve kısa sürede kullanıcıya istenen konforu
sunabilmesidir. Kullanım alanları bakımından, özellikle büyük ve bütünleşik sistemlerde enerji verimliliği ve
güvenlik sağladığı, kabul gören bir gerçektir. Bahsedilen
motorlu küresel vanaların enerji optimizasyonu sağlamalarının yanı sıra acil durumlarda sistemdeki su, doğalgaz
gibi ana besleme hatlarını kapatarak can ve mal güvenliğinin hızlı ve sistematik bir şekilde sağlanmasına olanak
tanımaktadır. Akıllı ev sistemleri ve yeşil binaların günden
güne yaygınlaşması, bu sistemlerin daha sık gündeme
gelmesini sağlayacaktır.
4.7 Elektronik Radyatör Valfleri
Radyatör valfleri (RV), valfin kullanıcı tarafından saat yönü
veya tersine çevrilerek minimum, maksimum veya kapalı
konuma getirilmesi ile radyatörden akan sıcak su miktarını ve mahalde istenilen ortam sıcaklığını hassas olmayan
şekilde ayarlamayı sağlayan valflerdir.
Termostatik radyatör valfleri (TRV) ise, sıcak su girişine
takılarak, oda sıcaklığını istenilen seviyede tutarak kulla-
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nıcıya konforlu bir ortam sunmaktadır. TRV’ler “algılayıcı
sensör (radyatör termostatı)” ile “termostatik valf gövdesi”
olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Kullanıcının valfi
çevirerek, istenen sıcaklık aralığına karşılık gelen rakama
denk getirmesi ile sıcak su akışı otomatik olarak açılıp
kapatılabilmektedir. Geleneksel radyatör valflerine göre
kullanım kolaylığı ve enerji tasarrufu sağlayabilmelerine
rağmen, gelişen teknoloji ile kullanıcıların istemlerinin
artmasıyla hızlı bir ilerleme söz konusudur. Bu ilerleme sonucu ortaya çıkan çalışmalardan biri de elektronik TRV’dir.
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle TRV’nin
uzaktan kumanda edilebilmesinin bir lüks olmaktan çok
gereksinime dönüşmesi nedeniyle mekanik ürünlerin
bilgi birikimi, elektronik ürünlere aktarılmaktadır. Mobil
kontrollü ürünlerde her geçen gün yeni gelişmeler ortaya
çıkmakta ve bu ürünler ile enerji daha verimli ve tasarruflu olarak kullanılabilmektedir.
E-TRV (Elektronik termostatik radyatör valfi), Wi-Fi iletişimi ile akıllı ısıtmanın konforlu ve enerji verimliliğin maksimize edilmiş hali olup, internet köprüsünün paneller
üzerindeki E-TRV’yi mobil uygulama ya da manuel olarak kontrol ederek ısıtmanın tümünü akıllı hale getirdiği
sistemdir. Isıtma sistemlerinin IoT (nesnelerin interneti –
“Internet of Things”) ile çözümlenmesi ile %36’ya varan
enerji verimliliği sağlanabilmektedir. Bu ürünler TRV’nin
aksine, dijital sıcaklık kontrolüne sahiptir. Böylece sınırlı
kesinlikleri olan sıcaklık ayarlarının yerine, istenilen ara
değer sıcaklık ayarlarının da kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. Şekil 1’de E-TRV'nin bileşenleri gösterilmiştir.
Elektronik termostatik radyatör valfi (E-TRV), tercih edilen
oda sıcaklığına göre radyatörü ayarlayarak odayı hep aynı
sıcaklıkta tutar. Mobil uygulama ile yönetilebilir olması ve
kitin tüm akıllı özelliklerinin kullanılabilmesi tasarruf ve
konfor ölçütlerini yükseltmektedir. Ayrıca, eşit sıcaklık
dağıtılmasını sağlayıp mevcut odalar arası sıcaklık farklarının da oluşmasını engellemektedir. Oda termostatı
kullanılmayan bir evde, gündüzleri ev gereğinden fazla
ısınabilir. Oda termostatları evin sıcaklığını sabit tutarak
gereksiz enerji kaybını önler. E-TRV kiti ile valflerden gelen bilgilerle, ısıtmanın tamamen akıllı bir sisteme dönüşmesi sağlanmıştır.
4.8 Fan Coil Valfleri
Isıtma ve havalandırma sistemleri, teknolojinin ilerlemesiyle hayatımızda daha fazla yer almaya başlamış olup,

Şekil 1. E-TRV’nin Bölümleri

yaşam konforu için bizlere farklı seçenekler sunmaktadır.
Bunlardan birisi de sıcak ve soğuk üfleme yöntemiyle ısıtma ve soğutma yapabilen fan coil sistemleridir. Tipik bir
fan coil ünite, fan, filtre, ısıtma-soğutma serpantini ve yoğuşma tavasından oluşur [12]. Bu sistem, sulu bir sistem
olarak sınıflandırılır. Sistem merkezinde hazırlanan sıcak
ve soğuk suyun bina içerisindeki fan coil sistemlerine dağıtılarak, bu cihazlardaki ısı değiştiricilerine fan aracılığı ile
üflenen havanın ısıtılması ve soğutulması temel çalışma
prensibidir. Isıtma ve soğutma işleminden sonra, içerisinde istenilen debi ve sıcaklık ayarına göre hava ısıtılarak
veya soğutularak odaya verilir. Isı transferi işleminden sonra dönüş boruları ile merkeze dönen su tekrar ısıtılıp, soğutularak dolaştırılır. Bu sistem otel, hastane, ofis gibi yüksek katlı ve fazla hacimli yapılarda kullanılmaktadır [13].
Fan coil sistemlerinin iki borulu ve dört borulu olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. İki borulu sistemlerde dağıtım
ve toplama olmak üzere iki boru mevcuttur. Bu sistemde
serpantin ile ısıtma ve soğutma yapılarak döngü devam
eder ama geçiş mevsimlerinde ısıl konfor ve hacme göre
farklı ısıtma, soğutma yapılamaz. Mevsim geçişlerinde
yaz kış geçişi için boru termostatı eklenmelidir.
Dört borulu sistemlerde iki dağıtım ve iki toplama borusu var olup, boru çiftlerinden birinde soğuk su, diğerinde
sıcak su bağımsız olarak dolaşmaktadır. Bu sayede aynı
anda ısıtma ve soğutma yapılabilmektedir. Bu sayede

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



NİSAN 2022



www.mmo.org.tr

18

Şekil 2. İki Borulu Fan Coil Sistemi [14]

Şekil 3. Dört Borulu Fan Coil Sistemi [14]

kolay ısı ayarı değiştirme ve isteğe bağlı ısıtma sağlarlar.
Dört borulu sistemlerde kontrol vanası sayesinde iki yolluya göre oldukça fazla verim sağlanarak işletme giderleri
azaltılır.
Fan coil sistemlerinin farklı hacimlerde ısıtma ve soğutma seçeneği sağlaması ile enerji tasarrufu da sağlanmış
olmaktadır. Oda termostatlarıyla düzenli kontrol edilen
sıcaklıklar ile sürekli ısıtma ve soğutma engellenerek
fazla enerji tüketiminin önüne geçilir. Fan motorlarının
hava debi ayarı yapması da kontrolsüz iklimlendirme-
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nin önüne geçmektedir. Günümüzde sistemlerin tasarımında teknolojinin etkisi ile değişiklikler olmaktadır. Fan
motorlarının devirlerinin otomatik ayarlanması, vanaların
aktüatör ile kontrolü, daha hassas çalışma kontrolü yapılabilmesine olanak vermektedir. Günün değişen saatlerinde güneş enerjisinden yararlanmak için ısıtma azaltılabilmektedir [15]. Isı kayıplarının azaltılması için yalıtım
oldukça önemli olup ısı kaybını önlemek veya ısı geçişlerinin istenmediği borularda bu konuya dikkat edilmelidir.
Fan coil sistemlerinde açık hacimler için tavandan üfleme
ile homojen ısıtma yapılabilir.

19

Şekil 4. Fan Coil Valfi

Şekil 5. Fan Coil Valfinin Kullanım Yeri [16]

Şekil 6. Enerji Tasarrufu ve Akıllı Kontrole Sahip Bir Hanenin Isıtma-İklimlendirme Tesisat Örneği
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Fan coil valfleri ve kontrol üniteleri, iklimlendirme ünitelerinde akış kontrolünü, elektronik sistemlere bütünleşik
biçimde sağlayan sistemlerdir (Şekil 4). Fan coil valfleri,
normalde açık ve normalde kapalı olarak konumlandırılabilen aktuatörü sayesinde fan coil ünitelerinin ister girişinde ister çıkışında yer alabilir (Şekil 5). Valfler, 2,5 mm
etkin hareket mesafesi ile yüksek debi geçişi sağlar. İki
–yollu fan coil valfleri, açma – kesme vanası olarak kullanılırken; üç –yollu ve üç yollu, dört portlu modeller hem
bypass hem de yön değiştirici olarak kullanılabilir.

2.

Fan coil valfleri sistemdeki akışkanın geçişine doğrudan
etki edeceği için akışkanın fark basıncının artması ile
debideki azalmalar soğutma ve ısıtma kapasitesine etki
etmektedir. Bu yüzden ürünlere ait Kv değerleri standartlara uygun yapılmalıdır. İklimlendirme sisteminde tüm
bileşenlerde kusursuz bir tasarım olsa bile, valfin yanlış
seçimi ve kusurlu tasarımı tüm sistemin verimini etkileyeceği için, enerji tasarrufunun önemli olduğu 21. yüzyılda
dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisidir.
Ayrıca valfteki kaçakların sınır değerlerin üzerinde olması
da gereksiz ısıtma ve soğutmaya yol açabileceği için uzun
vadede maddi kayıplara yol açacaktır.

6.

3.

4.

5.

7.
8.

9.

10.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Küresel enerji istemi, COVİD-19 salgını etkisi ile durgunlaşan dünya ekonomisi sebebiyle 2020 yılında, ikinci dünya
savaşından bu yana en yüksek oran olan %4 düzeyinde
azalmıştır. Salgın koşullarının dünya ekonomisi üzerindeki etkisinin yavaş yavaş azalmasıyla, 2021 yılından bu
yana ülkemiz de içinde olmak üzere, küresel düzeyde
enerji isteminde artış eğilimi gözlemlenmiştir [17]. Artan
enerji isteminin, enerji fiyatlarındaki artışa sebep olması,
özellikle ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinde enerjinin
daha verimli ve çevreci şekilde kullanılmasının önemini
tekrar gözler önüne sermiştir. Bu da konut, işyeri gibi binalarda ısıtma ve iklimlendirme tesisatları tasarlanırken
enerji verimliliğini üst seviyede tutan, çevreci ve akıllı
ürünlerin kullanılmasıyla gerçekleşebilmektedir (Şekil 6).
Bu tarz sistemlerin kullanımı enerji tasarrufunun yanında
ısıl konfor ve görece daha düşük işletme maliyetlerini de
beraberinde getirmesinden dolayı tercih sebebi olmaya
devam edecektir.
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