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1. GİRİŞ

MMO-İstanbul Şubesi Mekanik Tesisat Komisyonu olarak, 
meslektaşlarımızın ısıtma sistemi proje ve saha uygula-
malarına katkı sağlamak üzere 2019 yılı çalışmalarımız 
kapsamında bu çalışma tarafımdan hazırlanmıştır. Bu 
çalışmanın kapsamı Mekanik Tesisat Komisyonu arka-
daşlarımızın sektörde gereksinim gördükleri konuları 
belirlemesi ile oluşturulmuştur. Yazıdaki şekil, çizim ve 
fotoğraflar uzun yıllardır çalıştığım Erensan Isı Cihazları 
Pazarlama ve Servis A.Ş’ nin saha uygulamalarından alın-
mıştır. Mesleki deneyimim çerçevesinde doğru ve pratik 
otomasyon uygulama yöntemleri meslektaşlarımızın bil-
gisine sunulmuştur.

2. SICAK SU TESİSATI VE OTOMASYON

Sıcaklık değeri maximum 100 °C’a kadar olan sistemlere 
sıcak su tesisatı denir.

Sıcak su tesisatı elemanları, ısı üreteci kazan, bacası, su-
yun dolaştığı borular, dolaşımı sağlayan pompa, suyun 
akışını kontrol eden vanalar, genleşme tankı ve ısıyı ya-
şam mahallerine veren ısıtıcılardır.

Isı üreteci kazanda optimum yanmanın sağlanması, ısı-
tıcı akışkan suyun sisteme verilmesi, ısıtma mahalleri ve 
diğer kullanım cihazlarına uygun sıcaklık değerlerinde 
ulaştırılması, ısıtma mahallerinde uygun konfor sıcaklık 
değerlerinin temin edilmesi, dış hava sıcaklık değerine 



48

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  TEMMUZ 2020  www.mmo.org.tr

göre kompanse edilmesi otomasyon uygulamaları ile 
sağlanmaktadır.

3. OTOMASYON UYGULAMALARININ SEYRİ

Sıcak su tesisatlarında otomasyon uygulamaları ülkemiz-
de 1980 sonrasında başlamıştır.

Sonraki süreçte, teknolojik gelişmeler, enerji fiyatlarının 
artması, ısınma konfor bilincinin yaygınlaşması ve ener-
jinin verimli kullanımının toplum ve sektör uygulayıcıları 
tarafından benimsenmesi ile otomasyon yaygınlaşmıştır.

2000’ li yılların başında otomasyon uygulamaları % 10’un 
altında iken günümüzde % 90’lara yükselmiştir.

4. OTOMASYON UYGULAMALARININ DAĞILIMI

Günümüzde pratik ve ucuz olması nedeni ile Otomasyon 
Paneli en yaygın kullanımda olan uygulamadır. 

Büyük site ve özellikle AVM’lerde, ısıtma sistemi çalışması-
nın sürekli gözetim altında bulundurulması amacı ile daha 
kapsamlı uygulama olan PLC  kullanımı tercih edilmektedir.

Bunların dışında, termostatik vana, zon dengeleme, fre-
kans invertörlü pompa, termostat ile boyler /akümü-
lasyon tankı kontrolü, şönt pompa ve düşük su seviye 
kontrolü gibi uygulamalar sıcak su tesisatlarında tek veya 
birkaçının kullanımı şeklinde görülmektedir.

4.1 Isıtıcılarda Termostatik Vana Kullanımı
Isıtma mahallerindeki radyatörlere termostatik vana ta-
kılarak, mevsimsel koşullar ve kişilerin tercihlerine göre 
set edilen sıcaklık değerine ulaşıldığında, sıcak su girişi 
kapatılarak gereksiz yere ısının yükselmesi önlenerek, ısı 
ekonomisi sağlanmaktadır.

4.2 Kolon ve Zon Dengelenmesi
Kolon veya zon sayısının fazla olduğu ısıtma sistemlerin-
de, ısı dengesi sağlanması için uygun debi değerlerine 
ayarlanmış dengeleme vanası kullanılmaktadır. 

Dengeleme vanası kullanılmaması halinde, sıcak su kaza-
nına yakın olan hatlara su akışı ve doğal olarak ısı transferi 
fazla olur iken, uzak olan hatlara daha az su akışı ve daha 
az ısı transferi olacağından istenilen konfor sıcaklıklarına 
ulaşmada sıkıntı yaşanır. 

4.3 Frekans İnvertörlü Pompa Kullanımı

Sistemde termostatik vana kullanılması durumunda, bazı 

ısıtıcı veya dairelerde ısıtma kullanımının kapatılması ha-
linde, toplam kapasiteye göre seçilen pompa gereksiz 
yere yüksek debi ve basma yüksekliğinde çalışmaya ve 
dolayısı ile elektrik tüketimine devam eder. 

Isı gereksinimine göre pompanın debi ve basma yüksek-
liğini azaltarak, elektrik enerji tüketiminden de ekonomi 
sağlamak üzere sabit devirli pompaların yerine frekans 
invertörlü pompa kullanılmaktadır.

Frekans invertörlü pompalar sıcaklık veya basınç farkı 
esasına göre set edilerek kullanılmaktadır.

4.4 Termostat ile Boyler / Akümülasyon Tankı Kontrolu

Sıhhi sıcak su kullanımında yer alan boyler veya akümülas-
yon tanklarında istenilen sıcaklık değerinin sağlanmasında 
önceki dönemlerde ısıtma ve sıcak su temini için tek sirkü-
lasyon pompası ve termostatik vana kullanılmakta idi. 

Daha esnek ve hidrolik dengeli uygulama olarak son 
dönemlerde, boyler ve akümülasyon tankı devresindeki 
sirkülasyonu bağımsız olarak yapan sirkülasyon pompa-
sının, sıhhi sıcak su temin edilen tankın gövdesine monte 
edilen daldırma tipi termostat ile kontrolü sağlanmakta 
ve set edilen sıcaklık değerine ulaşıldığında sirkülasyon 
pompasının durdurulması sağlanmaktadır.

4.5 Şönt Pompa Kullanımı

Doğal gaz ile yanma sonucu oluşan duman gazının için-
deki su, çiğlenme derecesi olan 57°C’nin  altında iken su 
fazında, üstünde iken buhar fazında bulunmaktadır.

Sıcak su kazanının kapasitesi, sistem toplam su hacmi ve 
ısıtma hatlarının uzunluğu ile doğru orantılı olarak çiğ-
lenme derecesinin aşılma süresi uzamaktadır. 

Duman gazından oluşan yoğuşma suyu saf su karak-
terinde olup, Ph değeri 4-5 mertebelerinde olup, son 
derecekorozif karakterdedir. Duman gazında yoğuşma 
suyu olmaması veya minimize edilmesi amacıyla, kazan 
çıkışından, kazan dönüşüne, dönüş suyu sıcaklığında is-
tenilen değere ulaşılana kadar su sirkülasyonunu sağla-
yacak şönt pompa kullanılmalıdır. Şönt pompanın debisi 
ana sirkülasyon pompasının 2/3’ü olmalıdır. Şönt pompa, 
sıcak su kazanı dönüş hattına takılan termostat ile kontrol 
edilmektedir.

4.6 Düşük Su Seviye Kontrolu

Isıtma sistemlerinde su seviyesi ve basıncının en üst kot-
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Şekil 1’de beş adet yer tipi sıcak su kazanı ve otomasyon 
panelinin kaskat olarak çalıştığı görülmektedir. Kaskat ça-
lışmada sıcak su kazanlardan birinde arıza olması halinde 
grubun diğer kazanları normal çalışmalarına devam ede-
bilmektedir.

4.7.2 Direkt Isıtma Devresi Kontrolü

Isıtma sistemlerinde son kullanım yerinde ayrıca ayarla-
ma donanımı olan, klima santrali, substation, fan-coil ve 
havuz besleme hatları ile sadece sirkülasyon pompası 

taki ısıtıcılardaki su sirkülasyonun duracağı değere düş-
tüğünde veya ani su boşalması halinde sıcak su kazanı ile 
sistemin emniyetini sağlamak üzere, uygun değerlere set 
edilen basınç presostadı veya uygun kotlara monte edi-
len elektrotlar ile su seviye kontrolü yapılabilmektedir.

4.7 Otomasyon Paneli Seçimi ve Kullanımı
Isıtma sisteminin projelendirme aşamasında otomasyon 
uygulaması mutlaka netleşmeli, ona göre ekipmanların 
belirlenmesi ve uygun yerlerde kullanımı doğru tasarım-
lanmalıdır. 

Kullanılacak panelin özellikleri iyi etüt edilmeli ve tüm 
fonksiyonlarından faydalanılacak şekilde tasarım ve uy-
gulama yapılmalıdır. Panelin monte edileceği yer, emni-
yet donanımı ve ısıtma sisteminde kullanılacak sensör-
lerin montajına uygun düzenlemeler tekniğine uygun 
yapılmalıdır. Panel ve sensörlerin bağlantısında imalatçı 
firmanın belirlediği elektrik kablo cinsi ve kesit ölçülerine 
uyulmalıdır ve panelin fonksiyonları ile kullanılacak brü-
lörün uyumuna dikkat edilmelidir.

4.7.1 Kaskat Uygulaması

Otomasyon panellerinin bir çoğunda kaskat çalışma özel-
liği vardır. Aynı ısıtma sisteminde birden fazla sıcak su ka-
zanı ve dolayısı ile otomasyon paneli kullanımında, ortak 
çıkış suyu sensöründen algılanan değer ve en yüksek 
ısıtma devresi esas alınarak yeteri kadar sıcak su kazanı 
devrede olacak şekilde çalışma esnekliği sağlanır.

Şekil 1.  Otomasyon Prensip Şeması

 

Şekil 2. Direkt Isıtma ve Karışım Devresi Bağlantı Şeması
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kullanılan radyatör ısıtma devreleri için “Direkt Isıtma Devresi” tanım-
laması ve sıcaklık değeri set edilmesi yapılabilmektedir.

Şekil 1”deki otomasyon panellerinin her biri için birer adet Direkt Isıt-
ma Devresi (DD1) tanımlanmaktadır.

Direkt ısıtma devresinde set edilen sıcaklık değerine ulaşıldığında ilgili 
devrenin sirkülasyon pompası durmaktadır.

4.7.3 Karışım Devresi Kontrolu
Radyatör ve yerden ısıtma devrelerinde dış hava sıcaklığına göre kom-
panzasyon yapılması için 3 Yollu Karıştırıcı Tip Vana ve üzerinde yüzer 
kontrol özelliği olan servomotor kullanılmalıdır.

Servomotor ile otomasyon paneli uyumlu olmalıdır.

Şekil 2’de görüldüğü gibi, igili karışım devresine (KD1 ve KD2) ait sir-
külasyon pompası, 3 Yollu Vananın AB ağzı tarafında olmalıdır. yollu 
vananın su girişi olan ağızlarına pislik tutucu konulmalıdır.
Otomasyon panelinin özelliğine göre birden fazla karışım devresi 
kontrol edilebilir.

4.7.4 Boyler Devresi Kontrolu

• Sıhhi sıcak su temini için kullanılan boyler veya akümülasyon tankı-
nı, otomasyon paneli ile kontrol etmek mümkündür.

• Boyler ve akümülasyon tankındaki su sıcaklığını algılayan sensör ile 
set edilen sıcaklık değerine ulaşıldığında ilgili devrenin sirkülasyon 
pompası durdurulmaktadır.

4.7.5 Şönt Pompa / 3 Yollu Vana Kontrolu

Sıcak su kazanlarında duman gazındaki su buharının yoğuşmasının 

 

Şekil 3. Boyler Devresi Bağlantı Şeması.Şeması

                           

 

Şekil 4. Şönt Pompa ve 3 Yollu Karıştırıcı Tip Vana İle Yoğuşma Kontrolü Bağlantı Şeması
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4.7.11 Güneş Paneli Sıcaklık Kontrolu

Isıtma sisteminde çift serpantinli tip boyler kullanılarak, 
serpantin devresinin birinde güneş kolektöründe ısınan 
sudan enerji kazanımı sağlanacak şekilde uygulama ya-
pılabilir. 

Güneş kollektöründe ısı değeri set edilen değere ulaştı-
ğındaki ilgili devrenin sirkülasyon pompası çalıştırılarak, 
ısının boyler tankına transferi sağlanır. 

4.7.12 Isıtma Zaman Programı

Otomasyon panellerinde gün içinde, başlangıç ve bitiş 
zamanları belirlenen üç zaman dilimi için aktif ısıtma ola-
cak şekilde program yapılabilir.

Aktif ısıtma olan zaman dilimlerinde ortam sıcaklığı 20°C 
olacak şekilde, dış hava sıcaklığı değişimine göre belirle-
nen sıcaklıkta suyun ısıtıcılara gönderilmesi sağlanır.

Aktif ısıtma harici zaman dilimlerinde ortam sıcaklığı 14°C 
olacak şekilde suyun ısıtıcılara gönderilmesi sağlanır.

Günlük yapılan zaman programının haftanın diğer gün-
lerine (Pazartesi-Cuma) kopyalanması yapılabilir. Hafta 
sonları (Cumartesi-Pazar) ve tatil dönemleri için ayrı za-
man programı yapılabilir.

5. PLC KULLANIMI

Günümüzde, PLC (“Programmable Logic Controller”) 
otomasyon sistemlerinin temel taşı haline gelmiştir. PLC, 
endüstrinin birçok alanında yaygın olarak kullanılmak-
tadır. PLC’nin Türkçe açınımı “Programlanabilir Mantıksal 
Denetleyici”dir.

Yaygın olarak kullanımı endüstri alanında olmak ile bir-
likte, son dönemde büyük konutlar ve AVM’lerin ısıtma 
tesisatlarında kullanımında artış söz konusudur.

5.1 PLC Kullanımının Hedefleri

PLC kullanımın hedefleri aşağıdaki gibidir:

• Isıtma sisteminin tesisteki diğer kontrol ve ekipman 
birimlerinden bağımsız olarak çalıştırılması,

• Isıtma sisteminin sürekli olarak istenen şartlarda çalı-
şabilmesinin sağlanması,

• Acil durum algoritmaları sayesinde, acil durumlarda 
sistemin emniyetli bir şekilde durdurulması,

önlenmesi ve minimize edilmesi için kullanılan şönt pom-
pa veya bu görevi yapan 3 yollu karışım vanasının oto-
masyon panelinden kontrolü mümkündür.

4.7.6 Eş Yaşlandırma

Birden fazla sıcak su kazanının kullanıldığı ısıtma sistem-
lerinde bir adet sıcak su kazanı master (asıl) seçilmekte, 
diğerleri slave (yardımcı) olarak belirlenmektedir.

Otomasyon panelindeki eş yaşlandırma fonksiyonu aktif 
edildiği takdirde, belirlenen periyotlarda  master kazan 
pozisyonu değişerek, sistemdeki sıcak su kazanlarının ça-
lışma sürelerinin eşit olması sağlanmaktadır.

4.7.7 Lejyoner Koruma

Sıhhi sıcak su temini için boyler veya akümülasyon tankı 
kullanılan ısıtma sistemlerin, kullanım suyu devrelerinde 
zaman içinde insan sağlığı için zararlı mikro organizmalar 
ürer. Zararlı mikro organizmaların bertaraf edilmesi için 
kullanımın en az olduğu zaman diliminde (02:00-03:00 
gibi) belirlenen periyotta kullanım sıcak su devrelerinde 
70°C mertebelerinde sıcaklıkta sirkülasyon ile dolaşım 
yaptırılmaktadır.

Bina ve tesiste yapılacak lejyoner koruma uygulama du-
yuruları hassas şekilde yapılarak bu süreçte sıcak su kulla-
nımı yapılmaması sağlanmalıdır.

4.7.8 Oda Termostatı Kullanımı

Özellikle mülkiyeti ve kullanımı aynı aileye ait villa ve 
benzeri binalarda opsiyonel olarak Oda Sıcaklık Sensörü 
(Termostatı) kullanılması, ısıtma sistemi konfor sıcaklığı-
nın, sensörün bulunduğu ısıtma mahallini referans alarak 
kullanımı mümkündür.

4.7.9 Don Koruma Programı

Tatil veya başka amaçlar ile binanın ısıtma programının 
aktif olarak kullanılmadığı süreçlerde Don Koruma Prog-
ramı aktif hale getirilerek sistemin donmaya karşı korun-
ması sağlanmaktadır.

47.10 Baca Sıcaklık Kontrolu

Emniyet amaçlı olarak sıcak su kazanı çıkışındaki baca sı-
caklık değerinin set edilen değere ulaşması halinde, ilgili 
brülörü duruş konumuna alacak şekilde opsiyonel olarak 
Baca Sıcaklık Sensörü kullanımı mümkündür.
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• Isıtma sistem verilerinin bir operatör panel vasıtasıyla 
izlenmesi,

• Isıtma sistemine ait tüm verilerin ve alarmların kayıt 
altına alınabilmesi , gerektiğinde print edilebilmesi.

5.2 PLC Sisteminin Bölümleri

- Sistem üç ana bölümden oluşmaktadır:

- Kontrol ve Kumanda Sistemi (PLC),

- Veri İzleme Sistemi (Operatör Paneli),

- Saha Ekipmanları.

5.2.1 Kontrol ve Kumanda Sistemi (PLC)

Kontrol ve kumanda sistemi, sıcak su sistemi kontrol se-
naryolarını gerçekleştiren birimdir. PLC, sahadaki kontrol 
elemanlarından gerekli sinyalleri toplar ve üzerindeki 
yüklü programa göre sahaya komutlar gönderir. 

PLC sistemine gelen dijital sinyaller; motorların çalışma 
ve termik arıza sinyalleri, otomatik/manuel sinyalleri, bir-
takım arıza sinyalleri gibi sinyallerdir. 

Seviye/basınç/sıcaklık sensörlerinden gelen sinyaller ise 
analog sinyallerdir (4-20 mA, 0-10 VDC, PT100 vs).

PLC sistemi, saha ekipmanlarından gelen bu sinyallere 
göre vana ve motorlara kumanda edecek dijital sinyaller 
üretir.

5.2.2 Komut Gönderme ve İzleme Sistemi

Komut gönderme ve izleme sistemi, kontrol ve kumanda 
sisteminin kontrolü altında bulunan prosesin temel veri-
lerinin izlenebildiği operatör panelinden oluşmaktadır. 

 

Şekil 5. PLC Uygulaması Prensip Şeması

 

 Şekil 6. PLC’ li Sıcak Su Kazan Sisteminde Örnek Operatör Panel Görüntüsü
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Bu cihaz, PLC ile sürekli haberleşme içindedir. Operatör 
paneli devre dışında ise, otomasyon sistemi çalışmasında 
bir aksaklık meydana gelmez. Ancak bu süreç içinde ha-
berleşme olmayacağı için, izleme yapılamaz.

5.2.3 Saha Ekipmanları

Pompalar, vanalar, sensörler (seviye, basınç, sıcaklık), li-
mit swichler, sinyal çeviriciler, kazan ve civarına montajlı 
PLC’ye bağlı tüm ekipman saha ekipmanlarını oluşturur. 

Bu ekipmanlar, PLC’ye giriş modülleri ile sinyal ulaştırırlar 
ya da çıkış modülleri ile sinyal alırlar.

5.2.4 PLC’de İzlenecek ve Ayar Yapılacak Analog 
Değerler 

PLC’de izlenecek ve ayar yapılacak analog değerler aşağı-
da listelenmiştir:

• Kazan basıncı,

• Kazan su çıkış sıcaklığı,

• Kazan su dönüş sıcaklığı,

• Kazan baca gazı çıkış sıcaklığı,

• Kazan yoğuşma kontrol motorlu vana pozisyonu (op-
sion) (normal sıcak su kazanları içindir),

• Kazan sıcak su akış miktarı (opsion),

• Ekonomizör duman çıkış sıcaklığı (opsiyon),

• Ekonomizör su giriş sıcaklığı (opsion),

• Ekonomizör su çıkış sıcaklığı (opsion),

•  Gaz tüketim miktarı (opsion),

•  Kazan suyu iletkenlik değeri (opsion),

• Brülör yük oranı (opsion) (elektronik kamlı brülörde),

•  Kazan baca O2 değeri (opsion),

• Direkt kazan verim hesabı (gaz ve sıcak su sayacı ol-
ması durumumda yapılabilir),

• İndirek kazan verim hesabı (gaz ve sıcak su sayacı ol-
maması durumumda yapılabilir).

5.2.5 PLC’de İzlenecek Dijital Bilgiler

PLC’de izlenecek dijital bilgiler ise aşağıda listelenmiştir:

• Kazan su seviye kontrolu (seviye anahtarı min. alarm) 
(opsion),

• Kazan min. basınc kontrolu (basınç anahtarı min. 
alarm) (opsion),

• Kazan maks. basınc kontrolu (basınç anahtarı maks. 
alarm) (opsion),

• Kazan emniyet sıcaklık kontrolu (sıcaklık anahtarı 
maks. alarm, 105°C),

• Kazan limit sıcaklık kontrolu (sıcaklık anahtarı maks. 
alarm, 95°C),

• Kazan sirkülasyon pompalarının çalışma ve arıza bilgi-
leri,

• Kazan şönt pompalarının çalışma ve arıza bilgileri (op-
sion),

•  Kazan yoğuşma kontrol motorlu vanası çalışma bilgi-
leri (opsion),

• Brülörün çalışma ve arıza bilgileri,

•  Pompa ve kontrol vanalarının otomatik manuel seçim 
bilgileri,

• Pompaların ve brülörün çalışma süreleri.

6. SONUÇ

Isıtma sektöründe enerjinin verimli kullanımı ve istenilen 
optimum konfor koşullarının sağlanmasında otomasyon 
çok önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle meslektaş-
larımızın tasarım, projelendirme, montaj ve kullanım 
süreçlerinde doğru ürün ve bunların otomatik çalışma-
sı için uygun otomasyon elemanlarını seçimine katkıda 
bulunmak  amacıyla mesleki deneyimimim ve firmamın 
uygulamaları paylaşılmıştır. Teorik hesaplamalara hiç de-
ğinilmeden, sahadaki pratik ve doğru uygulamalara yer 
verilmiştir.


