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Abstract:
ÖZET
Duvardan ısıtma ve soğutma sistemi, bütün ısıl sistemler gibi yapı bileşenlerinden direkt olarak etkilenmektedir. Isı yalıtımı doğru yapılmamış olan bir binada
enerji tasarrufunun sağlandığı iddia edilemez. Bu nedenle dış cephe kaplamasının yenilenmesi sık görülen bir uygulamadır. Benzer şekilde, Mart 2010 tarihinde Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nin dış cephe ve çatısı, TS 825’e uygun olacak şekilde 5 cm kalınlığında XPS yalıtım levhası ve siding kaplama malzemesi
kullanılarak yeniden yapılmıştır. Yalıtım yapıldıktan sonra, genel olarak binanın
ısı kaybeden yüzeylerinde, toplam ısı geçiş katsayılarının önemli ölçüde azaldığı (yaklaşık U= 0.34 W/m2K) görülmüştür. Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nin ısı
kaybı, yapılan ölçüm ve hesaplamalara göre 3360 W’dan 1860 W’a düşmüştür.
Bu sonuçlara göre ısı kaybı değerlerinde %45 azalma olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca test odasına, yalıtım uygulamasının yapıldığı 17 Mart 2010 tarihinin 12
gün öncesinde ortalama 1,29 kW enerji aktarılmışken, 12 gün sonrasında ise
ortalama 1,01 kW ısı enerjisi aktarılmıştır. Ani iklim değişikliğinin izlenmediği
bu ölçme döneminde test odası ısı yükünde %22’lik bir azalma saptanmıştır. Bu
uygulama sonucunda, duvardan ısıtma ve soğutmalı yapılarda dış cephe kaplamasının ısıl performansa olumlu etkileri olduğu açıkça görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Duvardan ısıtma ve soğutma sistemi, düşük enerjili ısıtma,
ısıl konfor, dış cephe kaplaması, ısıl performans

1. Giriş
Duvardan ısıtma ve soğutma sistemi, uygulamasının son derece
basit olmasının yanında, yatırım ve işletme maliyetlerini azaltması
ve ısıl konforun arttırılması gibi önemli avantajları olan bir sistemdir. Bu sistem henüz ülkemizde yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Ancak enerji kullanımı ve tasarrufu ile ilgili yasalar gereği düşük
seviyede enerji tüketen sistemlere talebin artmasıyla birlikte kullanımı yaygınlaşacaktır.
Duvardan ısıtma ve soğutma sistemi ile ilgili literatürdeki çalışmalar
incelendiğinde öncelikle transfer edilen ısı enerjisinin hesaplanmasına yönelik çalışmalar görülmektedir. Bu bağlamda, Pamelee ve
Huebscher [1], doğal konveksiyon katsayısına bir artım uygulayarak, ısıtma ve soğutma panel yüzeylerindeki ısı transferine cebri

Like other thermal systems, panel heating and coolingsystems are directly
effected by building componenets. In a
building, in which heat isolation is not
correctly done, it can not be considered that energy savings were realized. For this reason, renewing the
external side is a common done application. On the date March 2010,
external side and roof of Yıldız
Renewable Energy House, as properly
to TS 825, at the thickness of 5 cm
with XPS isolation plaque and siding
covering material were established.
After the isolation application, generally, on building’s surfaces that have
heat losses, it was observed that total
heat transfer constant significantly
decreases. (approximately U= 0,34
W/m2K) The heat loss of Yıldız
Renewable Energy House decreased
from 3360 W to 1860 W as the measurements and calculations. According
to this results, a decrease of 45% heat
loss was observed. Also, while before
12 days from the date 17 March
2010, on which isolation was realized, the amount of energy given to
the test room is 1,29 kW, and 12 days
after this date, the energy amount is
1,01 kW. In this measurement period,
on which sudden climatic changes
were not observed, the heating load of
the test room was 22% decreased. As
the result of this application, in buildings which have panel heating and
cooling systems, it was seen that external side covering has positive effects
on thermal performance.
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Panel heating and cooling systems,
heating with low energy, thermal
comfort
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konveksiyonun etkisini hesaba katmıştır.
Min ve ark. ise [2], bir odanın doğal konveksiyon
katsayılarını belirlemişlerdir. Bu araştırmadan elde
edilen eşitlikler, panellerde doğal konveksiyondan
kaynaklanan ısı akısının hesaplanmasında kullanılabilir. Schutrum ve Vouris [3] konveksiyon katsayısı
hesaplamalarında hangar ve depolama alanları gibi
çok geniş alanların dışında, oda büyüklüğünün etkisinin genellikle önemsiz olduğunu ifade etmişlerdir.
Bir review çalışması yapan Feustel [4], hidronik radyant soğutma hakkında birçok çalışmayı incelemiştir. Konvektif soğutma sistemleriyle karşılaştırıldığında radyant soğutma sistemlerinin, ortamdaki hava
sıcaklığının dağılımının ve çevre ile insan vücudu
arasında ısı değişiminin homojen olmasından dolayı
daha avantajlı olduğunu belirtmiştir. Ardından,
Imanari [5], radyant çatı paneli sistemi ile konvektif
bir hava şartlandırma sistemini ısıl konfor, enerji
tüketimi ve maliyetler açısından mukayese etmiştir.
Düşük hava debileri için radyant çatı paneli sistemi
daha düşük ortalama hava hızı ve daha yüksek ısıl
konfor sağlandığını belirtmiştir. Zmrhal ise [6], radyant çatı paneli ile soğutulan bir mahalli modelleyerek simüle etmiştir, mahal yüksekliğinin ısıl konfora
etkisini incelemiştir. Vangtook [7, 8], sıcak ve çok
nemli bölgelerde, doğal havalandırma ile birlikte
kullanılan radyant soğutma sistemi üzerinde deneysel ve simülasyon çalışmalar yapmıştır. Bütün bu
çalışmaların hepsinde, duvardan ısıtma ve soğutma
sisteminin enerji tasarrufu sağlayan bir sistem olduğu vurgulanmıştır.
2. Duvardan Isıtma ve Soğutma Sistemi [9]
Enerji tasarrufu ve kaynakların verimli kullanılması
günümüzün en önemli şartlarından birisidir. Bu bağlamda düşük sıcaklıklı enerji kaynaklarının kullanımı gündemdedir. En basit olarak kapalı su çevrimli
tesisatları düşünürsek, ısıtma sistemlerinde besleme
suyu olabildiğince düşük sıcaklıkta gönderilmelidir.
Keza soğutma suyu alışılandan daha sıcak yollanmalıdır. Duvardan ısıtma ve soğutma sistemi bu işlemlerin aynı tesisat devresinde gerçekleştirilebildiği,
basitçe mahallerin duvarlarına monte edilmiş ızgara
şeklindeki serpantinli panellerden oluşan bir sistem-
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dir. Sistem düşük sıcaklıklı enerji kaynaklarıyla
(özellikle alternatif enerji kaynakları) birlikte çalıştırılırken yüksek performans gösteren bir karakteristiğe sahiptir.
Panellerin içinde dolaşan ve ısı enerjisinin duvarlara
taşımasını sağlayan akışkan genellikle sudur ve bu
paneller serpantin şeklindeki dairesel veya dikdörtgen kesitli ızgara şeklindedir. Maalesef ki duvardan
ısıtma ve soğutma sistemi ülkemizde çok yaygın
olmayan bir sitemdir. Esas olarak duvardan ısıtma ve
soğutma sistemi (Şekil 1), yerden ısıtma sistemlerine
benzer olarak duvarların iç kısmına monte edilen
serpantin borulardan oluşmaktadır. Bu sistem, geniş
duvar alanlarını kullanır, ısıyı eşit olarak dağıtır,
hava akımı ve tozlanmayı önler yoğuşma yapmaz,
havayı kurutmaz, çabuk ısınır, düşük sıcaklık aralığında çalıştığından enerji tasarrufu sağlar. Bu avantajlarıyla gelecek yıllarda ön plana çıkan çıkacak bir
tesisat sistemi olacaktır.

Şekil 1. Duvardan ısıtma ve soğutma sisteminde kullanılan
serpantin panel örnekleri (http://www.gelisimteknik.com)

Duvardan ısıtma ve soğutma sisteminin duvarların iç
yüzeyine yerleştirilmesi oldukça basittir. Şekil 1 deki
gibi hazır paneller veya Şekil 2’deki gibi 14-16 mm
çapında HDPE boruların kıvrılması ile oluşturulan
serpantinler duvara tutturulur. Serpantinler için
kolektör hazırlanır (Şekil 3).
Kolektöre gidiş ve dönüş ağzında bağlanan her bir
boruya bir döngü adını verebiliriz. Her döngü eşit
miktarda serpantin yüzeyini besler ve devrede yüksek miktarda basınç kaybı olmaması istendiğinden
en fazla 100 m civarında oluşturulur. Her döngünün
eşit uzunlukta oluşturulması ve kollektörde görülen
debi ayar vanalarının aynı oranda açılması ile mahal-
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Şekil 2. Serpantin panellerin duvara yerleştirilmesi

Şekil 3. Duvarlardan ısıtma ve soğutma sistemine ait kolektör.

deki tüm panellere eşit miktarda suyun ulaşması sağlanır. Böylece mahalde homojen bir ısı dağılımı ve
yüksek ısıl konfor temin edilir.

3. Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nde Duvardan
Isıtma ve Soğutma
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde
bulunan Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nde duvardan ısıtma ve soğutma sistemi için düşük sıcaklıklı
enerji kaynağı olarak dikey tip toprak kaynaklı ısı
pompası sistemi kullanılmaktadır (Şekil 4). Isı pompası ve kolektör binanın giriş katındaki ısıtılmayan
mahale yerleştirilmiştir. Duvardan ısıtma panelleri
ısıtılacak olan mahallere dağıtılmıştır. Genel olarak
sistem, yaşam mahali olan enerji evinin yan taraftaki
İstanbul Kız Liseliler Kız Öğrenci Yurdu’nun salonunu ve Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’ndeki 3
odayı ısıtmakta ve soğutmaktadır. Enerji evindeki
ısıtılmayan bir oda makine dairesidir. Isıtılan odalardan biri ise test odası olarak seçilmiştir. Ayrıca siste-

Serpantin veya panellerin yüzeyleri yaklaşık 5-7 cm
kalınlığında alçı sıva ile kaplanır. Bu işlem sırasında
dikkat edilecek en önemli husus alçı sıvanın duvar
yüzeyi ile panellerin arasını tamamen doldurarak
panel yüzeyini kapatmasıdır. Bölge ve yapının enerji gereksimine göre değişmekle birlikte genellikle
panellere su gidiş sıcaklığı 30-35°C ve dönüş suyu
sıcaklığı 25-30°C arasındadır. Literatürde en yüksek
çalışma değerlerinin 45/40°C olduğu ve bunun üzerindeki değerlerin sıva çatlaklarına neden olduğu
belirtilmektedir.
Şekil 4. YTÜ, Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nin yalıtımlı hali
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me yerleştirilen sensörler ve data-loggerlar vasıtasıyla anlık olarak veri toplanmakta ve değerlendirme
yapılabilmektedir.
4. Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nde TS 825’e
Göre Yalıtım Uygulaması [10]
Mart 2010 tarihinde Yıldız Yenilenebilir Enerji
Evi’nin dış cephe ve çatı izolasyonu, TS 825’e
uygun olacak şekilde 5 cm kalınlığında XPS yalıtım
levhası ve siding kaplama malzemesi kullanılarak
yeniden yapılmıştır. Yapılan yalıtımın uygunluğu
aşağıdaki ifadeler kullanılarak kontrol edilmiştir (113):
Öncelikle bina kullanım alanı (1) no’lu ifade kullanılarak bulunmuştur.
An = 0,32 VBrüt

(1)

(2) no’lu ifade ise, TS 825’e göre incelenen mahal
için olabilecek en fazla ısı kaybı değerini vermektedir.
ATOP
Q’ = 68,59 ——– + 32,3
ABrüt

(2)

Daha sonra binanın ısı kaybeden yüzeylerinden ve
havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kayıplarının
toplamı şeklinde gösterilen binanın özgül ısı kaybı
(3-7) no’lu ifadeler kullanılarak hesaplanmıştır. (3)
no’lu ifade yapı bileşenlerinin toplam ısı geçiş katsayısını bulmak için kullanılır. İncelenen mahalde ısı
köprüsü olmadığı ayrıca saatte 1 kez hava değişimi
olduğu kabul edilmiştir.
1
1
—– = —— +
U
aic

n

L
1
∑ ——
+ ——
l
a
i

i=1

i

(3)

dis

H = Hi + Hh
Hi = ∑AU + lUt

(4)
(5)

∑AU = UDAD + UPAP + 0,8UTAT + 0,5UtAt +
UdAd + 0,5UdsicAsic

(6)

Hh = 0,33nh 0,8VBrüt

(7)
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Aylık ortalama iç ısı kazancı (8) no’lu ifadeye göre
maksimum değerde alınmıştır. Daha sonra (9) no’lu
ifade kullanılarak mahallin aylık güneş enerjisi
kazancı bulunmuştur. (10-13) no’lu ifadelerdeki
işlemler sıra ile yapılarak binanın yıllık ısı kaybı
hesaplanmıştır.
F i ≤ An . 5

(8)

Fg,ay = ∑ri,ay gi,ay Ii,ay Ai

(9)

(Fi + Fg,ay)
KKOay = ——————–
H(Tic + Tdis,ay)

(10)

hay = 1 – e(–1/KKOay)

(11)

Qay = [H(Tic + Tdis,ay) – h (Fi + Fg,ay)]t

(12)

Qyyy = ∑ Qay

(13)

Yalıtım yapıldıktan sonra, genel olarak binanın ısı
kaybeden yüzeylerinde, toplam ısı geçiş katsayılarının önemli ölçüde azaldığı (yaklaşık U= 0,34
W/m2K) görülmüştür. Tablo 1’de yalıtım uygulaması öncesi ve sonrası hesaplanan ısı iletim katsayısı
değerleri verilmiştir. Bu bağlamda Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nin ısı kaybı yapılan ölçüm ve
hesaplamalara göre 3360 W’dan 1860 W’a düşmüştür. Hesaplanan sonuçlara göre ısı kaybı değerlerinde %45 azalma olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1. Mahal yapı bileşenlerine ait, yalıtımdan önceki ve
sonraki ısı iletim katsayıları
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5. Yapılan Ölçüm ve Hesaplamalar
17 Mart 2010 tarihinde yalıtımı tamamlanan, Yıldız
Yenilenebilir Enerji Evi’ne ait 3x3m ebatlarındaki
test odasında, 2 m yüksekliğe sahip 17,15 m2 duvardan ısıtma ve soğutma paneli bulunmaktadır.
İncelenen test odasının sıcaklığının yalıtım yapıldıktan sonra 2°C civarında arttığı Şekil 5’den anlaşılmaktadır. Şekilde yalıtımın yapıldığı günden 5 gün
önce ve sonrasına ait veriler görülmektedir. Örnek
olarak alınan 2 günde dış hava sıcaklığı ortalama
9°C iken mahal sıcaklığı 20,4 ve 22,5°C olarak tespit edilmiştir. Duvardan ısıtma ve soğutma sistemine
su hazırlayan ısı pompası sistemi dış hava sıcaklığı
sensöründen komut alarak bu değere karşılık gelen
sabit sıcaklıkta su hazırlayacak şekilde otomatik
kontrollü olarak çalışmaktadır. Bu durumda mukayese edilen bu 2 günde panellere gönderilen suyun
sıcaklığı aynıdır. Bu durumda aynı sıcaklıktaki su ile
mahal 2°C daha fazla ısıtılabilmiştir. Bu artış uygulanan yalıtımdan kaynaklanmıştır.

Şekil 5. Yalıtım yapılmadan 5 gün önceki ve yalıtımdan
sonraki örnek iki güne ait genel ortalamalar

Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’ndeki test odasına ait,
yalıtımdan 5 gün önceki ve sonraki sıcaklık ölçümleri Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu şekilden görüldüğü
gibi 15, 16 ve 18 Mart tarihlerinde dış hava sıcaklığı
düşmektedir. 17 Mart günü ise yalıtımın yapıldığı
gündür. 16 ve 18 Mart tarihlerine ait veriler incelendiğinde test odası sıcaklığında artış olduğu gözlenmektedir. Bu iki günde dış hava sıcaklığı düşmesine
rağmen mahal sıcaklığı yalıtımın etkisiyle artmıştır.
Şekil 7’de duvardan ısıtma ve soğutma sistemi siste-

Şekil 6. Yalıtımdan yapılmadan 5 gün önceki ve
yalıtımdan sonraki sıcaklıkların günlük ortalaması

mi ile ilgili çevre sıcaklığı (T0), duvardan ısıtma ve
soğutma sistemi gidiş ve dönüş sıcaklıkları
(TDG,TDD), İstanbul Kız Liseliler Kız Öğrenci
Yurdu salonu ve test odası ortam sıcaklıkları
(TKÖY), (TTEST) gösterilmektedir. Bu sonuçlara
göre test odasının yalıtım tarihi olan 17 Mart 2010
tarihinin sonrasında sıcaklığının arttığı görülmektedir. İstanbul Kız Liseliler Kız Öğrenci yurdun da
yalıtım uygulaması yapılmamıştır ve grafikten de
anlaşılacağı gibi bu mahalde ortam sıcaklığı sabit
seyretmektedir. Ancak test odasının ortam sıcaklığında yalıtım uygulamasından itibaren bir artış eğilimi göstermiştir. Ayrıca yalıtım yapıldıktan sonra
enerji ihtiyacı azaldığından duvardan ısıtma sistemine giden suyun sıcaklığında da azalma düşme olmuştur. Bu da yalıtımın enerji tasarrufuna etkisini işaret
eder.
Test odasına aktarılan enerji aşağıdaki ifade kullanılarak hesaplanmıştır:
Qoda = n & c (TDG – TDD)

(14)

Şekil 8’de saniye bazında alınan veriler sonucunda 9
m2’lik test odasında, duvardan ısıtma ve soğutma
sistemi ile aktarılan ısı miktarları günlük ortalama
olarak yer almaktadır. Bu sonuçlara göre test odasına yalıtım uygulamasının yapıldığı 17 Mart 2010
tarihinin 12 gün öncesinde ortalama 1,29 kW enerji
aktarılmıştır, 12 gün sonrasında ise ortalama 1,01
kW ısı enerjisi aktarılmıştır. Ani iklim değişikliğinin
izlenmediği bu periyotta test odası ısı yükünde
%22’lik bir azalma saptanmıştır.
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Şekil 7. Duvardan ısıtma ve soğutma sistemde sıcaklık değişimleri (Mart 2010)

Şekil 8. Duvardan Isıtmalı Sistem ile test odasına aktarılan ısı miktarının günlük değişimi (Mart 2010)

SONUÇ
Yalıtım yapıldıktan sonra, genel olarak binanın ısı
kaybeden yüzeylerinde, toplam ısı geçiş katsayılarının önemli ölçüde azaldığı (yaklaşık U= 0.34
W/m2K) görülmüştür. Yalıtımı yapılan Yıldız
Yenilenebilir Enerji Evi’nin ısı kaybı yapılan ölçüm
ve hesaplamalara göre 3360 W’dan 1860 W’a düşmüştür. Hesaplanan sonuçlara göre ısı kaybı değerlerinde %45 azalma olduğu bulunmuştur. Ayrıca test
odasına, yalıtım uygulamasının yapıldığı 17 Mart
2010 tarihinin 12 gün öncesinde ortalama 1,29 kW
enerji aktarılmışken, 12 gün sonrasında ise ortalama
1,01 kW ısı enerjisi aktarılmıştır. Ani iklim değişik-
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liğinin izlenmediği bu periyotta test odası ısı yükünde %22’lik bir azalma saptanmıştır.
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SEMBOLLER
A
: Alan (m2)
c
: Isı tansferi akışkanının (antifrizli su) özgül
ısınma ısısı (kJ/kg(°C))
gi,ay
: i yönündeki saydam elemanların güneş
enerjisi geçirme faktörü [ TS 825]
H
: Mahalin özgül ısı kaybı (W/K)
Ii,ay
: i yönündeki dik yüzeylere gelen aylık ortalama güneş ışınımı şiddeti (W/m²) [TS 825
EK3]
KKOay : Kazanç kayıp oranı
Li
: Yapı malzemlerinin kalınlığı(m)
l
: Isı köprüsü uzunluğu (m)
n&h : ısıtma panellerinden geçen su debisi (kg/s)
nh
: Saatteki hava değişim sayısı (1/saat)
Q
: Isı enerjisi (J)
Q’
: TS 825 e göre incelenen mahal için maksimum ısı kaybı değeri (kWh/m²)
Qoda
: Test odasına duvardan ısıtma sistemine ait
panellerden aktarılan ısıl güç (kW)
ri,ay
: i yönündeki saydam yüzeylerin aylık ortalama gölgeleme faktörü[ TS 825]
T
: Sıcaklık (°C)
t
: Bir ay içinde ısıtma yapılan toplam süre
(saniye)
U
: Toplam ısı transferi katsayısı (W/m²K)
Ul
: Isı köprüsünün doğrusal ısı geçirgenliği
(W/mK)
V
: Hacim (m3)

ALT İNDİSLER
ay
: Aylık
brüt
: brüt
D
: Dış Duvar
DD
: Duvardan dönüş
DG
: Duvara gidiş
dsic
: Dış sıcaklık
h
: Havalandırma
i
: İletim, i yonü
iç
: İç ortam
KÖY : Kız öğrenci yurdu
n
: Mahal brüt hacmine göre hesaplanan kullanım alanı
P
: Pencere

T
t
TEST
top
yıl

: Tavan
: Toprak Teması
: Test odası
: Toplam
: Yıllık

YUNAN HARFLERİ
aic
: İç ortam için taşınımla ısı transfer katsayısı
(W/m2K)
adis
: Dış ortam için taşınımla ısı transfer katsayısı (W/m2K)
Fi
: Aylık ortalama iç ısı kazancı (W)
Fg,ay : Mahalin aylık güneş enerjisi kazancı(W)
hay
: Kazanç kullanım faktörü
l
: Yapı bileşenlerinin ısı iletim katsayısı
(W/mK)
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