BÖLÜM 1

1- ISITMA TES‹SATI TASARIMI,
TARTIﬁMALAR VE PRAT‹K NOTLAR

1.1. ISITMA TES‹SATI TASARIMI
1.1.1. Kazan Seçimi
Is›tma amac› ile kullan›lan kalorifer kazanlar›n›n kapasitelerinin belirlenmesinde, söz konusu binan›n ›s›
kayb› esas al›n›r. Is› kayb› hesaplar› standartlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu standart hesap tarz› Türkiye’de TS 2164‘e
Almanya’da ise DIN 4701’in 1983 bask›s›na dayanmaktad›r. DIN 4701 1995 y›l›nda tekrar revize
edilmiﬂtir.
Günümüz koﬂullar›nda gere¤inden daha büyük kazan
seçilmesi sadece ilk yat›r›m maliyeti, yani sat›n alma
bedelinin yüksek olmas› aç›s›ndan de¤erlendirilemez.
Dur-kalk biçiminde (on-off) çal›ﬂan otomatik kontrollu kazanlarda, sat›n alma maliyetinden daha önemli
olan, büyük seçilen kazanlar›n yak›t giderlerindeki art›ﬂt›r. Kazanlar›n yak›t tüketimlerini etkileyen ana parametre kazan plakas›nda yazan anma ›s›l verimi de¤ildir. Yak›t tüketimini esas etkileyen verim de¤eri,
k›smi yüklerdeki verim olup, Alman literatüründe buna kullanma verimi ad› verilmektedir. Anma ›s›l verimi kazan›n tam yükte sürekli çal›ﬂmas› s›ras›nda ölçülen verim de¤eridir. Halbuki kazan durma konumunda
iken ›s› kaybetmeye devam eder. Ayr›ca devreye girerken ilave kay›plar söz konusudur. Bu kay›plar anma
veriminde yoktur. Sadece k›smi yükte çal›ﬂma halinde
ortaya ç›kar ve kullanma verimi tarifi içinde yer al›rlar.
K›smi yüklerde çal›ﬂma halinde meydana gelen bu ilave kay›plar›n boyutlar› kazan cinsine ve brülör cinsine
ba¤l›d›r. En büyük kay›plar tek kademeli ve on-off
kontrollu kazanlarda meydana gelir. Çok kademeli kazanlarda ve modülasyonlu (oransal) brülörlü kazanlarda bu kay›plar daha azd›r veya hiç yoktur. Ayr›ca kazan cinsi k›smi yüklerdeki verim düﬂmesi aç›s›ndan
önemlidir. Düﬂük s›cakl›k kazanlar›nda, kazandaki ortalama su s›cakl›¤› düﬂük oldu¤undan durma kay›plar› ve baca kay›plar› daha azd›r. Bu aç›dan en geliﬂmiﬂ
kazanlar yo¤uﬂmal› tip olanlard›r. Dolay›s› ile, modülasyonlu brülörlü bir düﬂük s›cakl›k kazan›n› k›smi
yüklerde çal›ﬂt›rman›n, verim düﬂümü aç›s›ndan hiçbir pratik sak›ncas› yoktur. Buna karﬂ›l›k, tek kademeli on-off kontrollu bir kazan mümkün oldu¤u kadar
k›smi yüklerde çal›ﬂt›r›lmamal›d›r. Bu yönde al›nabilecek önlemlerden biri de, tek büyük kazan kullanmak
yerine, iki veya daha fazla küçük kazan kullanmakt›r.
Buderus kazanlar›n plakalar›nda, bu kazanlar›n vere-

bilece¤i maksimum kapasite de¤il, optimum kapasite
de¤eri verilmektedir. Bu nedenle Buderus kazanlar›n
kapasiteleri belirlenirken önerdi¤imiz baz› kurallar
aﬂa¤›da numaralanarak aktar›lm›ﬂt›r.
1. Buderus kazanlar›n kapasitesi, radyatör ile ›s›t›lan
binalarda aﬂa¤›daki ba¤›nt› ile belirlenebilir:
QK = 0.8 QN
QN = hesaplanan ›s› kayb›d›r. (Mevcut binada, bina radyatörle ›s›n›yorsa, pratik olarak radyatörlerin toplam kapasitesidir.)
2. Konutlarda e¤er ›s›tma için gerekli güç (›s› kayb›)
20 kW de¤erini aﬂ›yor ise, boylerde kullanma s›cak suyunu ›s›tmak için Buderus kazanda ilave bir
güç göz önüne almaya gerek yoktur.
3. Is›tma d›ﬂ›nda piﬂirme tenceresi, yüzme havuzu
›s›tmas›, havaland›rma santral› gibi ›s› ihtiyac›
olan yerler de ›s›tma kazan›ndan besleniyorsa,
bunlar›n hepsi alt alta toplanarak kazan kapasitesi
belirlenmemelidir. Diversite (eﬂ zamanl› çal›ﬂma
faktörü) göz önüne al›nmal›d›r. Bunun için 24 saat boyunca söz konusu ›s› ihtiyaçlar› ve di¤er ›s›
kazançlar› da¤›l›m› bir ﬂema üzerine iﬂlenir. Bu
ﬂemada görülen en yüksek ›s› ihtiyac› kazan kapasitesini belirlemede esas al›n›r.
Yukar›da anlat›lanlar›n ›ﬂ›¤› alt›nda, günümüzde
kazan kapasitesi belirlenmesinde baz› kurallar
kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. Bu kurallar
özetle s›ralan›rsa,
- Kazan kapasitesi binan›n tam ihtiyaç duydu¤u
kadar olmal›, gereksiz yere emniyet kayg›s› ile
büyük kazan seçilmemelidir.
- Özellikle tek kademeli brülör kullan›lan kazanlarda, mümkünse birden fazla say›da kazan kullan›lmal›d›r.
- ‹ki kademeli brülörlü kazan kullan›lmas› halinde
1. Kademe deki kazan kapasitesi s›cak su ›s›tma
ihtiyac›n› karﬂ›l›yorsa, boyler için ayr›ca bir kalorifer kazan›na ihtiyaç duyulmayabilir.
- Oransal kontrollü veya çok kademeli brülörlü
kazanlar ile, düﬂük s›cakl›k kazanlar› veya yo¤uﬂmal› tip kazanlar tercih edilmelidir.
1.1.2. Baca S›cakl›¤›
‹yi dizayn edilmiﬂ bir kalorifer kazan›nda baca s›cakl›¤›, su s›cakl›¤›n›n 40-50 °C üzerine ç›kmaz. Daha
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yüksek baca s›cakl›klar› verim kayb›na neden olur.
Baca s›cakl›¤›ndaki yaklaﬂ›k her 20 °C s›cakl›k art›ﬂ›
verimde %1 azalmaya neden olur. Bu bilinmekle birlikte uygulamada çok yüksek baca gaz› s›cakl›¤›na
sahip kazanlara rastlan›labilmektedir. Bu nedenle kazan sat›n al›rken deney sonuçlar›na dayanan baca s›cakl›klar› sorulmal›d›r. Kullan›lan kazanlarda ise baca s›cakl›klar› ›s›t›c› yüzeylerin kurum ve kireç ba¤lamas›yla zaman içinde artar. Bu nedenle brülör seçimi ve brülör ayarlar› son derece önemlidir. Ayr›ca kazan›n iyi iﬂletilmesi, yumuﬂat›lm›ﬂ su kullan›lmas›,
tesisattaki suyun s›k boﬂalt›lmas›, su kay›plar›n›n önlenmesi bu aç›dan di¤er önemli hususlard›r.
Tesisattaki suyun boﬂalt›lmas› radyatör tamir veya
de¤iﬂimi nedeniyle yap›lmaktad›r. Bunun için ;
a- Radyatörlerde dönüﬂ vanas› kullan›lmal›d›r.
b- Tesisatta tortu ve hava ay›r›c› kullan›lmal›d›r.
Tesisat›n ömrü uzayaca¤› için tamir ve de¤iﬂime
gerek kalmaz.
1.1.3. Hava Fazlal›k Katsay›s›
Yak›t›n tam yak›labilmesi amac›yla daha fazla gönderilen hava d›ﬂar› taﬂ›d›¤› enerji ile verim düﬂümüne
neden olur. Bunun için gere¤inden fazla hava kullan›lmamal›d›r. Hava fazlal›k katsay›s›n›n yaklaﬂ›k her
0,1 art›ﬂ› toplam verimde %1 mertebesinde düﬂmeye
neden olmaktad›r. Baca gaz› analizi ile brülörler en az
her mevsim baﬂ›nda olmak üzere y›lda bir ayarlanmal›d›r. Büyük kapasiteli üflemeli kazanlarda ise bu ayar›n mevsim boyunca 4-5 defa yap›lmas›n› öneririz.
Çünkü d›ﬂ s›cakl›¤a ba¤l› olarak hava ayarlar› y›l
içinde de¤iﬂmektedir. Atmosferik tip kazanlarda ise,
d›ﬂ hava s›cakl›¤›ndaki de¤iﬂim yanmay› etkilemez
1.1.4. Yak›t ve Yak›c› Cinsi
Verimli bir çal›ﬂma için yak›t özelliklerine uygun bir
yak›c› seçilmelidir. S›v› yak›t halinde yak›t›n pülverize edilmesi ve tam buharlaﬂmayla gaz yak›t gibi yak›labilmesi arzu edilir. Motorin brülörü olarak mavi
alevli brülörler tavsiye edilir. ‹yi bir brülör bir mevsimden k›sa sürede kendini amorti edebilir. Üflemeli
gaz yak›t brülörlerinde ise gaz trane hatt› çap› çok
önemlidir. Ucuz olmas› için küçük çapl› seçilen üflemeli brülörler ar›zalara ve kesintilere neden olur. Atmosferik brülörlerde ise düﬂük NOx de¤erli ön kar›ﬂ›ml› yak›c›lar tercih edilmelidir.
1.1.5. Yüksek Kaliteli Servis
Do¤ru proje ve do¤ru uygulama yap›l›rsa,
a. Daha sonraki y›llarda yap›lacak bak›m-servis
masraflar› daha az olacakt›r,
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b. Cihazlar daha verimli çal›ﬂacaklard›r,
c. Enerji tüketimleri daha az olacakt›r,
d. Daha uzun y›llar kullan›labileceklerdir,
e. Müﬂteri memnuniyeti artacakt›r.
Sistemi seçerken ve projelendirirken sistemi basitleﬂtirmek ve servisi kolaylaﬂt›rmak hedef al›nmal›d›r.
Is›san ﬂirket olarak bu hedef do¤rultusunda pazarlayaca¤› cihaz seçimini yapmaktad›r. Cihaz›n kaliteli
olmas›na ve Türkiye ﬂartlar›na uygun olmas›na (düﬂük voltaj, düﬂük gaz bas›nc› vb.) dikkat edilmekte ve
cihazlar test edilerek karar verilmektedir. Ayn› zamanda cihaz›n kullan›ld›¤› sistemlerin do¤ru projelendirmesi ve do¤ru uygulamas› konusunda çaba sarfedilmektedir. Do¤ru cihaz, do¤ru monte edilip do¤ru
çal›ﬂt›r›ld›¤›nda sorun ç›karmamaktad›r. Ç›kan ender
sorunlar da geniﬂ ve h›zl› servis a¤› ile hemen çözülmektedir.
1.2. ISITMA TES‹SATI ‹LE ‹LG‹L‹ PRAT‹K
NOTLAR
1.2.1. Is›tma Tesisat› Tasar›m›, Proje ve Hesaplar
1- Kay›t büyüklükleri A0 boyutuna göre tariflenir.
A0 boyutundaki ka¤›t›n kenar uzunluklar› 841 ve
1189 mm, alan› 1 m2 olan bir dikdörtgendir. Di¤er ka¤›t büyüklükleri bunun alt ve üst katlar›ndan oluﬂur. Her ka¤›t için kenar uzunluklar› oran›
1/ 2 olarak verilmiﬂtir. (DIN 476) Ka¤›t büyüklükleri Tablo 1.1’de verilmiﬂtir. A dizisi iﬂ mektuplar›, dergiler vb. B ve C dizileri ba¤›ml› ka¤›t
büyüklükleri (zarflar, dosyalar vb.) için geçerlidir. Kitap büyüklükleri genellikle A ve B dizilerine göre düzenlenir.
2- Klasik hesaplarda güneﬂten olan ›s› kazançlar›n›
dikkate almak üzere kuzey yönünde %5 art›r›m,
güney yönünde ise %5 indirim uygulanmaktad›r.
Bu art›r›m bölge fark› düﬂünülmeden heryerde
ayn› de¤erde uygulanmaktad›r. Halbuki örne¤in
‹stanbul’da kuzey yönünün özel bir anlam› ve
a¤›rl›¤› vard›r. Güneﬂ etkisi kadar, ‹stanbul için
hakim rüzgar yönünün kuzey olmas›, ‹stanbul
için Kuzey yönündeki %5 art›r›m›n uygulamada
yetersiz kalmas› sonucunu do¤urmaktad›r. Bizim
tavsiyemiz bu zam de¤erini %10 olarak almakt›r.
Ayn› ﬂekilde güney yönde güneﬂten olan ›s› kazanc› bölgeden bölgeye de¤iﬂmektedir. Bu yöndeki indirimin de sabit bir de¤er al›nmas› do¤ru
de¤ildir. Yine ‹stanbul için bizim tavsiyemiz güney için %10 indirimdir. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde ›s›tma sistemlerinde zonlama yap›lmas›
büyük önem taﬂ›maktad›r.

A dizisi
Büyüklük
Sembolü
Ao
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

mm
841x1189
594x841
420x594
297x420
210x297
148x210
105x148
74x105
52x74

B dizisi
Kesilmemiﬂ
yaprak, mm
880x1230
625x880
450x625
330x450
240x330
165x240
120x165

Büyüklük
Sembolü
Bo
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

mm
1000x1414
707x1000
500x707
353x500
250x353
176x250
125x176
88x125
62x88

C dizisi
Büyüklük
Sembolü
Co
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

mm
917x1297
648x917
458x648
324x458
229x324
162x229
114x162
81x114
57x81

Tablo 1.1 / KA⁄IT BÜYÜKLÜKLER‹

3- Klasik s›cak sulu ›s›tma sistemleri standart olarak
90/70 su s›cakl›klar›na göre dizayn edilmektedir.
Türkiye’deki uygulama da bu yöndedir. Ancak zaman içinde yak›t maliyetlerindeki art›ﬂlar ve enerji
tasarrufu konusunun ulaﬂt›¤› önem derecesi ›s›tma
sistemlerinde verimi ön plana ç›karm›ﬂt›r. Bu do¤rultuda daha düﬂük s›cakl›kta örne¤in 70/55 çal›ﬂan
sistemler giderek yayg›nl›k kazanmaktad›r. Bu sistemlerde düﬂük su s›cakl›¤›na ba¤l› olarak verim
yüksek oldu¤u gibi, konfor da daha yüksektir. Bu
sistemlerde s›cak su kazan› Thermostream düﬂük s›cakl›k kazan› veya yo¤uﬂmal› kazan olmal›d›r.
Türkiye’de kullan›lan ›s› kayb› hesab› DIN 4701
1959 bask›s›na dayand›¤›ndan, 90/70 °C olarak
tasarlanan sistemler, pratikte 70/55 °C olarak
çal›ﬂmaktad›r.
4- ‹stanbul gibi büyük ﬂehirler ele al›nd›¤›nda, ﬂehir
içinde bölgeden bölgeye önemli s›cakl›k farklar›
vard›r. Örne¤in Karaköy ile Levent aras›nda 2 derece farktan söz edilebilir. Bütün ‹stanbul için tek bir
d›ﬂ hesap s›cakl›¤› kullanmak bu aç›dan do¤ru de¤ildir. Projecinin büyük ﬂehirlerde bölgeler aras›nda
2°C’ye kadar d›ﬂ s›cakl›¤› art›r›p eksiltebilme inisiyatifi olmal›d›r. Ayn› ﬂekilde uygulamaya ba¤l› olarak da farkl› riskler al›nabilmelidir. Örne¤in ASHRAE standartlar›nda farkl› uygulamalar için farkl›
risklere göre hesaplanm›ﬂ d›ﬂ s›cakl›k de¤erleri kullan›labilme olana¤› vard›r. Önerimiz, Levent,
Bo¤az, B. Çekmece gibi semtlerde daha düﬂük d›ﬂ
hesap s›cakl›klar› kullan›lmas›d›r. Öte yandan bir iﬂ
yeri, bir konut veya bir hastane ayn› riski taﬂ›mazlar. Bir konutta y›l›n belirli gün ve saatlerinde tam
›s›namama riski daha fazla al›nabilir. ‹nsanlar konutta bu konforsuzluk durumunu daha rahat karﬂ›layabilirler. Ancak bir hastane için durum ayn› de¤ildir. Burada ›s›tman›n eksik olmas› kabul edilemez.

Ayn› ﬂekilde sistem elemanlar›n› seçerken konutta
%100 yedekleme gereksizdir. Ancak bir hastane uygulamas›nda kesinlikle tam yedekleme düﬂünülmelidir.
5- Kesintili iﬂletme yap›lan yerlerde, özellikle hafta
sonu evlerinde yap›n›n ›s›l kapasitesi mutlaka dikkate al›nmal›d›r. Kesintiden sonra sistem çal›ﬂt›r›ld›¤›nda, ›s›tma sistemi sadece ›s› kay›plar›n› karﬂ›lamakla kalmayacak, bütün yap›y› rejim s›cakl›¤›na
kadar ›s›tacakt›r. Dolay›s› ile sadece ›s› kay›plar›n›
karﬂ›layacak ﬂekilde boyutland›r›lm›ﬂ bir ›s›tma sistemi çok uzun zamanda rejime ulaﬂacak ve bu sürede insanlar üﬂüyecektir. Bu depolama faktörünü gözönüne almak üzere hafta sonu evlerinde kazan› ve
radyatörleri fazla koymak gerekir. Hafta sonu evlerinde radyatörler %20, kazan %25 daha büyük
seçilebilir.
6- ‹ﬂyerleri gibi yine kesintili çal›ﬂan, ancak kesinti periyodu günlük olan yerlerde kazan ve radyatör kapasitelerini art›rmak yerine baﬂka bir yöntem bulunmaktad›r. Bu yöntem elektroni¤in ve otomatik kontrolun geliﬂmesi ile ortaya ç›km›ﬂt›r. Günümüz geliﬂmiﬂ kontrol sistemlerinde, örne¤in Logamatik 4000
sistemde, yap›n›n dinamik davran›ﬂlar› belirlenmekte ve d›ﬂ s›cakl›¤a ba¤l› olarak ›s›tma sistemi yap›n›n
kullan›m saatinden belirli bir süre önce çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Kontrol paneli pazar günü so¤uyan binan›n
pazartesi günleri çal›ﬂma saatini, di¤er çal›ﬂma
günlerine göre daha erken baﬂlatabilmektedir. Bu
süreyi bina yap›s›na göre, otomatik olarak kontrol
edip karar verme yetene¤ine sahiptir. Akﬂam da ayn›
ﬂekilde ﬂartlara göre hesap yap›larak ›s›tma mesai saatinden belirli bir zaman önce durdurulmaktad›r.
Böyle bir kontrolun kullan›laca¤› ›s›tma sistemlerinde ›s› yükü hesaplan›rken kesintili çal›ﬂma art›r›m›
yapman›n gere¤i yoktur.
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7- Do¤rama kalitesi artt›kça hava s›z›nt›s› azalmaktad›r. Günümüzde do¤rama malzemeleri ve elemanlar› giderek iyileﬂmekte ve buna ba¤l› olarak ise enfiltrasyonla olan ›s› kay›plar› azalmaktad›r. Bu ›s›
tasarrufu bak›m›ndan istenilen bir durumdur. Buna
karﬂ›l›k s›z›nt› ile olan hava de¤iﬂiminin azalmas› iç
ortamlarda iç hava kalitesi problemini ortaya ç›karmaktad›r. Dolay›s› ile ›s› tasarrufu amac› ile hava
s›z›nt›lar› azalt›l›rken iç mekanlar›n havas›z kalmas› tehlikesi de gözard› edilmemelidir. Hal›, boya,
koltuk, dolap gibi eﬂyalardan zararl› gazlar
ç›kmaktad›r. ‹ç hava kalitesinin bozulmas› sonucu
baﬂa¤r›s›, allerji gibi rahats›zl›klar oluﬂmakta ve
grip gibi hastal›klar›n bulaﬂma riski artmaktad›r. Bu
amaçla ›s› geri kazanmal› cebri havaland›rma sistemlerinin konutlarda kullan›m› giderek yayg›nl›k
kazanmaktad›r.
8- Oda s›cakl›¤› 20°C de¤erinin üzerinde 1°C art›rmak ‹stanbul ﬂartlar›nda yak›t tüketimini yaklaﬂ›k
%10 mertebesinde art›rmaktad›r. ‹ç oda s›cakl›¤›
20°C al›n›rsa, ‹stanbul için ortalama k›ﬂ d›ﬂ s›cakl›k
de¤eri 10°C oldu¤una göre, 1°C’lik bir art›ﬂ
1/10=%10 de¤erine karﬂ› gelmektedir. Ayr›ca oda
s›cakl›klar›n›n art›r›lmas› oda havas›n›n daha fazla
kurumas›na ve grip gibi enfeksiyonlara yakalanma
riskinin artmas›na neden olur.
9- S›cak hava ile ›s›tma yap›ld›¤›nda üfleme s›cakl›¤›
min. 26°C olmal›d›r. Bir baﬂka anlat›ﬂla, üfleme havas› ile oda havas› s›cakl›klar› aras›nda en az 4-6°C
fark olmal›d›r. Aksi halde hava hareketlerine ba¤l›
olarak insanlar üzerinde üﬂüme hissi yarat›lmaktad›r. Üflemenin yukar›dan yap›lmas› halinde de,
yüksek s›cakl›kta hava üflemek, ›s›n›n yukar›da
toplanmas›na neden olmaktad›r.
10- Termostatik vana kullan›m› günümüz s›cak su tesisatlar›nda ekonomik çal›ﬂma ve konforun en önemli elemanlar›ndan biridir. Yap›lar› tek zon olarak almak ve ›s›tma sistemlerini buna göre çal›ﬂt›rmak
önemli bir konfor eksikli¤i yarat›r. Is› kazanc› olan
odalarda iç s›cakl›klar tasarlanan de¤erlerin üzerine
ç›kacakt›r. Bu hem konfor eksikli¤i, hem de yak›t
savurganl›¤› anlam›na gelir. Öte yandan, ›s› kayb›n›n fazla oldu¤u odalarda ise insanlar üﬂüyeceklerdir. Yap›larda farkl› zonlar oluﬂmas›na etki eden en
önemli faktörler:
a- Güneﬂ etkisi
b- Rüzgar etkisi
c- Merdiven etkisi olarak say›labillir.
11- Sifon ﬂeklinde çal›ﬂan kalorifer tesisatlar›nda (üstten da¤›tma, üstten toplama) beher borudaki ilave
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bas›nç kayb› 12,5 mmSS/m olacakt›r. Bu de¤erlere
sürtünme v.b. kay›plar dahil de¤ildir. Gidiﬂ ve dönüﬂ borular› oldu¤una göre, sonuçta aﬂa¤›ya do¤ru
›s›t›lan yap›larda her bir metre iniﬂ için pompa bas›nc› 25 mmSS art›r›lmal›d›r. Sifon tesisat alttan da¤›tma, alttan toplama sistemiyle birlikte kullan›lacak ise, en fazla bir kat sifon tesisat yap›lmal› ve
aﬂa¤›ya do¤ru inen boru çaplar› bir çap büyütülmelidir.
Kalorifer tesisat› zon pompalar› direncin daha az
olaca¤› ﬂekilde projelendirilmelidir.
Kolonlar›n bas›nç kayb› aç›s›ndan dengelenmesine
boyutland›rma s›ras›nda dikkat edilmelidir. Banyolar›n veya düﬂük kapasiteli radyatörleri besleyen
kolonlarda bazan 1/2 parmak çap yeterli olmakla
birlikte, iki radyatörden fazlas› için 3/4” parmak
boru seçilmelidir.
Kalorifer tesisat› borular›nda bas›nç kayb› hesaplan›rken;
a- Kritik devre veya devrelerde en düﬂük h›zlar
al›nmal›d›r.
b- Ayr›ca kritik devre ﬂemas›ndan ayr›lan her kalorifer kolonun bas›nç kayb›, kritik devre ile eﬂit olacak ﬂekilde hesaplanmal›d›r. (Daha yüksek h›z seçip, direnci artt›rmak daha küçük çapl› boru seçerek sa¤lanabilir.)
Kazan kapasitesine göre seçilebilecek kazan cinsleri ve adetleri aﬂa¤›da verilmiﬂtir. Buna göre üflemeli brülörlü kazanlar 600.000 kcal/h kapasiteye
kadar tek kazan seçilebilir. Atmosferik brülörlü kazanlar ise, 300.000 kcal/h kapasiteye kadar tek kazan olarak seçilebilir. Daha büyük kapasitelerde
birden fazla kazan kullan›lmas› iﬂletme kolayl›¤›
ve verim aç›s›ndan daha uygundur. Birden fazla
kazan kullan›lmas› halinde kullan›m alan›na ba¤l›
olarak tavsiye edilen kazanlar aras›ndaki kapasite
bölüﬂümü de¤iﬂmektedir. Hastane ve otel gibi risk
al›nmak istenmeyen alanlarda 2 kazan aras›nda kapasite 2/3 + 2/3 olarak paylaﬂt›r›l›r. E¤er üç kazan
kullanmak mümkünse, ideali 3 kazan aras›nda kapasiteyi 1/3+1/3+1/3 ﬂeklinde bölmektir. Ticari yap›lar ve konutlarda ise 2 adet 1/2 kapasitede veya
üç adet 1/3 kapasitede kazan kullan›lmas› tavsiye
edilir.
Sistemde boyler varsa, boylerin depolama hacmi
az olmal›d›r.
a- Boylerin ›s› ihtiyac› tek kazan kapasitesinin
%30’undan büyük ise,
b- Kazan kapasitesi 100.000 kcal/h de¤erinden büyükse,

1718-

19-

20-

21-

22-

c- Binan›n yaz›n boylerin ›s›t›lmas› d›ﬂ›nda bir ›s›tma ihtiyac› yoksa,
Yukar›daki üç ﬂart›n üçü de mevcutsa, boyler için
ayr› bir kazan monte edilmelidir. Bu kazan, ›s›tma
kazan› ile birbirini yedekleyebilecek ﬂekilde
ba¤lanmal›d›r.
Is› kayb›n›n az olabilmesi için boyler depo hacmi
mümkün oldu¤unca az olmal›d›r.
‹yi bir boylerde aranmas› gereken özellikler aﬂa¤›daki gibidir:
a- Yüksek s›cak su üretim kapasitesi
b- Hijyen
c- Lejyoner hastal›¤›na karﬂ› termik dezenfeksiyon
imkan›.
d-Is› izolasyonu (boylerin ›s› izolasyonlar›n›n en az
5 cm kal›nl›kta poliüretan veya benzeri kalitede
malzeme ile yap›lm›ﬂ olmas› ve izolasyon üzerinin
korozyona dayan›kl› sac ile kaplanmas› önemlidir.)
e- Ömür
f- Temizleme kolayl›¤›
g- Yer kayb› (kulland›¤› alan)
Kullanma s›cak su kapasitesi yüksek, depolama
hacmi optimum olan süper boylerlerin ›s› kay›plar›
(ilave ikinci depo gereksinimi olmad›¤› için) en
azd›r.
Bir kalorifer tesisat› projesini uygulamadan önce,
projecinin hesaplarda belirtti¤i malzemelerin kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› (cins ve kal›nl›klar› ile), cam
boyutlar›nda, hatta bina boyutlar›nda projeye göre
farkl›l›klar›n olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Ayr›ca
projede gösterilen yönün uygulamada do¤ru oldu¤undan emin olmal›s›n›z. Özellikle çat› izolasyonu
kontrol edilmelidir. Proje çizerken 1/1 düﬂünüp,
1/50 çizmek gerekir.
‹ç hacimlerin ›s› kayb› hesab›nda yön zamm› al›nmaz. D›ﬂ duvar› birden fazla olan odalarda en yüksek olan yön zamm› al›n›r.
Akmerkez gibi büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinde
elektrik + su + do¤al gaz tüketimi toplam sistem
harcamalar›n›n %33’üne ulaﬂmaktad›r. Öte yandan
enerji s›k›nt›s› ve k›s›tlamas› oldu¤unda, binada
enerji tüketimi yüksek oldu¤undan, gerekli jeneratör güçleri de aﬂ›r› büyük olmaktad›r.
Bölge ›s›tmas›nda (çok say›da binan›n bir merkezden ›s›t›lmas› halinde) tesisat eﬂit direnç yöntemi ile
yap›lmal›d›r. Yani kalorifer kazan›ndan giriﬂ borusu
tüm binalara da¤›t›m yapmal›, dönüﬂ borusu ise birinci binadan toplamaya baﬂlay›p, en son binan›n
dönüﬂünü ald›ktan sonra kazan dairesine dönmeli-

dir. Sonuçta birinci binan›n gidiﬂ borusu k›sa olacakt›r. Tüm binalar›n gidiﬂ dönüﬂ borular›n›n toplam uzunlu¤u ve direnci eﬂit olacakt›r.
23- Is›tmada ideal konfor için gerekli iç ortam s›cakl›¤›
(konfor s›cakl›¤›); d›ﬂ hava s›cakl›¤› ve oday› çevreleyen yüzeylerin (duvarlar, döﬂeme, tavan, pencere vb.) yal›t›m ﬂartlar›na ba¤l› olarak de¤iﬂir.
Yal›t›ms›z binalarda d›ﬂ duvar s›cakl›klar› düﬂük
oldu¤u için, ayn› konfor hissini yakalamak üzere
daha yüksek oda s›cakl›klar›na ihtiyaç vard›r.
Öte yandan d›ﬂ s›cakl›k azald›kça, bir yandan enfiltrasyonla olan kayb›n artmas›, di¤er taraftan
d›ﬂ duvar s›cakl›klar›n›n azalmas›yla ihtiyaç duyulan oda s›cakl›¤› de¤eri yükselir. Bu nedenle
çok so¤uk havalarda iç s›cakl›k de¤eri her zamankinden 1-2 °C daha art›r›labilir.
24- Bölge ›s›tmas› (tek merkezden çok say›da apartman veya kasaba ›s›tmas›) bir termik santral›n
at›k enerjisinin k›zg›n su veya buhar sistemi ile
konut ›s›tmas›nda kullan›lmas› biçiminde ise, iﬂletme daha ekonomik olacakt›r. Türkiye’de bugün termik santrallar›n at›k enerjileri ile (Ambarl› termik santral› örne¤inde oldu¤u gibi) deniz ve
atmosfer ›s›t›lmaktad›r.
25- Termal bölgelerde s›cak su, çift eﬂanjör (özel
imalat paslanmaz vb.) kullanmak kayd› ile,
a- Kullanma suyu ön ›s›t›c›s›,
b- Klima santral› primer hava ›s›t›c›s›,
c- Bina ›s›tma vb. amaçlar› ile kullan›labilir.
26- Güneﬂ kollektörleriyle hafta sonu evlerinde yard›mc› ›s›tma yap›lmas› halinde evdeki rutubet
azalacak, boyalar ve eﬂyalar bozulmayacakt›r.
27- Is›tmada alçak de¤erler, yüksek de¤erlere göre
s›cakl›k regülasyonuna daha iyi cevap vermektedirler. Yeni düﬂünceye göre regülasyonun ana
noktas› kazan de¤il, radyatördür.
1.2.2. Is›tma Tesisat› Uygulamas› ile ‹lgili
Pratik Notlar
1- Çift kazanl› sistemlerde kullan›lan denge kab›n›n
içerisinde bir delikli sac bulunmaktad›r. Bu sac›n
sayesinde;
a- Sudaki partikül halindeki çamur ve pislikler
sac üzerinde toplan›r ve denge kab›n›n dibine
akar. Denge kab›n›n dibinde bulunacak bir çamur alma ventilinden bu pislikler d›ﬂar› al›n›r.
b- Farkl› devrelerin sular› daha iyi kar›ﬂ›m sa¤larlar. Denge kab› burada kar›ﬂ›m kab› görevini
görür.
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c- Delikli sac çarpma etkisiyle su içindeki havay›
aç›¤a ç›kar›r (bu hava, hava tüpü ile d›ﬂar› al›n›r).
2- ‹ki veya daha fazla say›da kazan› ayn› kollektöre
ba¤larken, eﬂit dirençler oluﬂturulmaya dikkat
edilmelidir.
3- Yo¤uﬂmal› kazanlar›n drenaj› pis su borusuna direkt ba¤lanmamal›d›r. Kanalizasyondan gelebilecek metan gaz› patlamaya neden olabilir. Bunun için;
a- 40 cm. yükseklikte sifon yap›lmal›d›r.
b- Sifon üst ucu serbest olmal›, conta kullanmamal› ve drenaj suyu bir huni ile sifona akmal›d›r.
4- Kalorifer kazan› dolum muslu¤u yerine, kalorifer
tesisat› dolum muslu¤u deyiminin kullan›lmas› daha do¤rudur. Teorik olarak su dolumunun, kalorifer kazan›nda su so¤uk iken yap›lmas› gerekir.
Pratikte kalorifer kazanlar› çal›ﬂ›rken dolum
muslu¤undan tesisata so¤uk su bas›larak eksik
su tamamlanmaktad›r. Bu durumda kazanlarda
›s›l ﬂoklar ve yo¤uﬂma olmakta ve kazan zarar
görmektedir.
5- Kalorifer tesisat›na su dolumu için, sirkülasyon
pompas› emiﬂ kollektörü üzerine kalorifer su dolum muslu¤u tesis edilmelidir. (Kazan üzerine
dolum muslu¤u monte edilmemelidir) E¤er
pompa emiﬂlerinde pislik tutucu yoksa dolum
hatt›na 11/4’’ pislik ay›r›c› konulmal›d›r. Dolum
hatt› 1/2’’ veya 3/4’’ olur.
6- Merkezi s›cak su sistemi varsa, su dolumu buradan yap›lmal›d›r. Dolum için hortum kullan›lmal›d›r.
7- Kalorifer tesisat› dolum muslu¤u önüne su sayac› monte etmenizi öneririz. Böylece,
a- Tesisat›n su hacminin ne kadar oldu¤u saptanabilir.
b- Seçilen kapal› genleﬂme deposu faydal› hacmi
kontrol edilmiﬂ olur.
c- Tesisatta su eksilmesi (su kaça¤›) olmas› halinde tesisatta ne kadar su dolduruldu¤u saptanm›ﬂ olur.
8- Boru tipi eﬂanjörlerde su h›zlar› daha düﬂük oldu¤u için eﬂanjörün kireçlenmesi plaka tipi eﬂanjörlere göre daha fazla olmaktad›r.
9- Çok kazanl› sistemlerde genleﬂme depolar›n›n
habercileri ve taﬂma borular› ortak yap›labilir.
Ana taﬂma borusuna, her depo taﬂma borusu üstten ba¤lanmal›d›r.
10- Tek kazanl› sistemde kalorifer kazan›n›n giriﬂ ve
ç›k›ﬂ›na vana monte edilmemelidir. Çok kazanl›
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sistemlerde ise gidiﬂ vanas› kollektör üzerine
monte edilmelidir. Çünkü kazan üzerine vana
monte edildi¤inde, vana salmastras›ndan s›zabilecek su, kazan izolasyonunu bozacakt›r.
11- Dirençleri farkl› ›s›t›c›lar ayn› sistemde yer al›yorsa, farkl› bas›nçta sirkülasyon pompalar› kullanarak ayr› zonlar yarat›lmal›d›r. Panel radyatörlerle döküm radyatörler ayn› sistemde kullan›ld›¤›nda, direnci az oldu¤u için döküm radyatörlerden daha çok su geçecektir. Sonuçta panel
radyatörün verimi azalacakt›r. Benzer ﬂekilde
fan-coil veya radyatör ayn› sisteme monte edilirse, pompalar›n›n ayr› ayr› seçilerek iki ayr› zon
yap›lmas› daha uygundur.
12- Kalorifer tesisat›nda düﬂey kolonlara monte edilen kosva vanan›n ﬂiber vanadan farklar›ndan
biri de; vanay› kapat›nca yukar›daki suyu boﬂaltabilmesidir. Montajda boﬂaltma vanas›n›n üstte
olmas›na dikkat edilmelidir. Ayr›ca haval›k borusu üzerine de ﬂiber vana yerine 1/2’’ kosva vana
monte edilmeli, boﬂaltma a¤z› olmal›d›r. Haval›k
vanas›ndaki kosva vana kapat›l›p, boﬂaltma a¤z›
aç›lmazsa veya ﬂiber vana kullan›l›rsa, sistem
üstten hava almayaca¤› için kolondaki su tam
boﬂalmaz.
13- Emniyet ventili ç›k›ﬂ›n› ayn› çapta boru ile yerden
10 cm. yukar›ya kadar (çevre kanal›na) indirin.
a- Emniyet ventili suyu atarken etraftaki izolasyonlar› bozmas›n.
b- Kaç›ran emniyet ventiline kör tapa tak›lmamal›d›r.
14- Otomatik pürjörlerin üstteki tapas›n› gevﬂetiniz.
(s›k› durumdayken hava atma görevini yapamayabilir.)
15- Kompansatör montaj›nda o andaki hava s›cakl›¤›n› gözönüne alarak ön gerilme verilmelidir.
16- K›zg›n su tesisat›nda tüm boﬂaltmalara çift vana
monte edilmelidir.
17- Hidrometre ve manometreden önce mutlaka bir
vana (manometre muslu¤u) monte edilmelidir.
18- Kalorifer tesisat›nda ve özellikle s›hhi tesisatta
kalitesi s›n›rl›, ucuz fittings kullanman›n bedeli
çok pahal›ya mal olmaktad›r. Son dönemde do¤u
bloku ve uzak do¤u mal› kalitesiz fittings ithali
yap›lm›ﬂ ve bu fittings’lerdeki sorunlar binalarda
daha sonra oluﬂan kaçaklar nedeniyle ciddi hasarlar yaratm›ﬂt›r. Boru ve boru montaj› malzemesinin her zaman en iyisini kullanmak iﬂletmede daha ekonomik olacakt›r.

19- Bütün kalorifer tesisatlar›nda minimum su seviyesi kontrollu olmal›d›r.
20- Is›tmada ideal konfor isteniyorsa, aﬂa¤›daki konulara dikkat edilmelidir;
a- Binan›n ›s› kayb›, cam altlar›na yerleﬂtirilen
termostatik vana kontrollu radyatörlerle (statik
›s›tma ile) karﬂ›lanmal›d›r. Radyatörde ›s›narak
yükselen s›cak hava, camdan gelen so¤uk etkisini karﬂ›lar, odada uygun bir s›cakl›k da¤›l›m› elde edilir, konforla ilgili ideal ﬂartlar sa¤lan›r.
b- So¤utma ve havaland›rma ise tavandaki difüzörler (anemostat ve menfezler) ile so¤utulmuﬂ
hava ortama verilerek yap›lmal›d›r. Difüzörlerden üflenen hava s›cakl›¤› en fazla (k›ﬂ›n) 18 °C,
en düﬂük (yaz›n) 14 °C olmal›d›r. K›ﬂ›n tavandan
üflenen 18 °C s›cakl›ktaki hava tavan
seviyesindeki ayd›nlatma armatürlerinden ve di¤er ›s› kazanç kaynaklar›ndan olan ›s› kazançlar›
dolay›s›yla, ›s›narak insanlar›n yaﬂad›¤› seviyelerde oda s›cakl›¤›na ulaﬂ›r ve insanlar›n diri ve
canl› kalmas›n› sa¤layacak konfor ﬂartlar›n›
oluﬂturur.
c- Havaland›rma amac›yla beslenen taze hava
miktar›nda enerji tasarrufu kayg›s›yla aﬂ›r› k›sma
yap›lmas›, iç hava kalitesi sorunu yaratmaktad›r.
Bu nedenle taze hava miktar›nda cimri davranmamal›d›r.
21- Kalorifer kazanlar›nda emniyet ventili en fazla 2
m içinde kazana yak›n monte edilmelidir. Ventilin ç›k›ﬂ a¤z›n› duvar dibindeki kanala uzat›p,
ucunda boﬂalma veya kaçak görülebilecek ﬂekilde ba¤lant› yap›lmal›d›r.
22- E¤er yatay bir borunun yolu üzerinde kiriﬂ veya
benzeri bir engel varsa, projede kiriﬂin içinden
borular›n geçebilece¤i çapta delik ve kovan için
yer b›rak›lmal›d›r. Aksi halde borular aﬂa¤›ya
inip, tekrar yükseliyorsa hava tüpü yap›l›p buradan oluﬂacak hava boﬂalt›lmal›d›r. Hiç bir zaman
havaland›rma olana¤› yarat›lmadan bir engel
üzerinden yukar›dakinin tersine bir k›vr›m yap›lmamal›d›r.
23- Yatay ana borularda çap de¤iﬂikli¤i, hava toplanmas›n› önlemek amac›yla bir eksantrik redüksiyonla gerçekleﬂtirilmelidir.
24- Sistem elemanlar›n› korumak amac›yla gerekli
yerlere pislik tutucu yerleﬂtirilmelidir. Önüne
pislik tutucu yerleﬂtirilecek elemanlar olarak
pompa, otomatik kontrol valfleri, sayaçlar say›labilir.
25- Boru sisteminden sökülmesi gerekebilecek ele-

manlar› tesisata rakor veya flanﬂ ile ba¤lamak
gerekir.
26- Kalorifer kolonlar›nda uygun yerlerde sabit nokta yap›lmal›d›r.
27- Çat›daki haval›k borular›n› toplarken kolon uzamalar›na esneklik tan›mak için kolonlardan 5 m
mesafe b›rak›lmal›d›r.
28- Genleﬂme deposuna giden borular, kazan ç›k›ﬂ
borusunun üst kotundan al›n›rsa, ayr›ca hava tüpüne gerek duyulmayacakt›r.
29- Bodrum katta kolonlar›n da¤›t›m› yap›l›rken, kolona olan yatay uzakl›k 5 m olacak ﬂekilde projelendirilmelidir.
30- Branﬂman borular› uzaman›n fazla oldu¤u yerlerde 2-2,5 m civar›nda olmal›d›r.
31- Radyatör branﬂman ba¤lant›lar› bir S oluﬂturacak
ﬂekilde mafsall› yap›lmal›d›r. Aksi halde pirinç
vana veya ek noktas›ndan kopma meydana gelir.
32- Kalorifer kolonlar›nda duvar geçiﬂlerinde esnek
kovanlar oluﬂturulmal›d›r. Bu sa¤lanam›yorsa,
branﬂmanlar duvar› geçmeden önce 2 m mesafeyi yatay geçmelidir.
33- Kolonlarda döﬂeme geçiﬂlerinde kovan kullan›lmal›d›r. Perde kalorifer kolonunun 1-2 cm aç›¤›nda bitmeli, araya macun doldurulmal›d›r.
34- Boyler so¤uk su giriﬂ borusu üzerine, boyler ile
vana aras›ndaki yere emniyet vanas› konulmal›d›r.
35- Boyler devrelerinde emniyet vanalar›ndan suyu
d›ﬂar› atmamak için genleﬂme deposu kullan›lmas› gerekir. Bu depolar›n temiz su tesisat›nda
kullan›m için üretilmiﬂ ve hijyen ﬂartlar›n› sa¤layan tipte olmas› istenir.
36- Paslanmaz çelikten üretilen boylerlerde çelik alaﬂ›m içinde bulunan nikel elementi nitrat ile ayr›ﬂarak suya kar›ﬂmakta ve nikel alerjisi yapabilmektedir.
37- Kollektörlerde termometreler su ak›ﬂ›n›n sürekli oldu¤u yerlere monte edilir. Pompa kollektöründe ise
manometreler kollektör a¤z›ndan uzak noktalara
(özellikle pompa ç›k›ﬂ›ndaki kollektör a¤z›ndan
uza¤a), mutlaka manometre sifonuyla birlikte,
monte edilmelidir.
38- Emniyet ventili sipariﬂi verilirken iﬂletme bas›nc›
bildirilmeli, ventiller fabrikada bu bas›nca göre
özel olarak ayarlan›p teslim edilmelidir. Türkiye’de
böyle bir al›ﬂkanl›k olmad›¤› için emniyet ventilleri ﬂantiyelerde ayarlanmakta ve istenmeyen kazalara neden olmaktad›rlar. Emniyet ventilleri boﬂaltmalar› boru ile aç›k kanala kadar indirilmelidir.
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39- Bas›nç düﬂürücü montaj›nda,
a- Dengeleme kab›n› mutlaka yatay boru eksenine monte ediniz
b- ‹ﬂletmeye almadan önce diyafram›n oldu¤u
k›sma su doldurunuz
c- ‹ﬂletmeye al›rken dengeleme kab›ndan mutlaka hava al›n›z.
40- So¤uk bölgelerde k›ﬂ aylar›nda kalorifer tesisat›na su testi yapt›ktan sonra tesisat›n suyunu kazandan boﬂaltmak (özellikle camlar tak›l› de¤ilse)
yeterli de¤ildir.
a- Radyatörlerin alt k›s›mlar›nda kalan su, radyatörler sökülerek tamamen boﬂalt›l›r.
b- Islak rotorlu pompalar da sökülerek içlerindeki su boﬂalt›l›r. Islak rotorlu pompalar›n ilk çal›ﬂmalar›nda ve her ›s›tma mevsimi baﬂ›nda ilk çal›ﬂt›rmada ön kapaklar› aç›larak rotorlar›na ilk
hareket elle verilir.
1.2.3. Yüksek Bloklar ile ‹lgili Pratik Notlar
1- Yüksek bloklarda ND 10 kalite alt›nda sürgülü
vana kullan›lamaz.
2- Yüksek binalarda kalorifer kolonlar›nda, kosva
vana kullan›lmamal›d›r. Pirinç malzeme genleﬂmeye dayanmamaktad›r.
3- Bunun yerine bütün radyatörlere dönüﬂ vanas›
konulmal›d›r (test ve iﬂletme kolayl›¤› için).
4- Çal›ﬂma s›ras›nda fittingste oluﬂabilecek su
kaç›rma riskine karﬂ›, yüksek binalarda kalorifer
tesisat› kesinlikle kaynakl› yap›lmal›d›r.
5- Yüksek bloklarda üst katlar dönüﬂ borusuyla
radyatör aras›ndaki e¤im fazla olmal›d›r. Radyatör ç›k›ﬂ ekseniyle düﬂey boru üst noktas› aras›nda en az 6 cm fark olmal›d›r. Bu sa¤lanam›yorsa,
dönüﬂ kolonunun üzerine bir parça boru ilave
edilip, üzerine pürjör konulmal›d›r.
6- 13 ve 15. Katl› bloklarda bütün kolonlara, ikinci
kat›n döﬂemesinde ve yukar›dan dördüncü kat tavan›nda sabit nokta yap›lacakt›r. ‹ki sabit nokta
aras›ndaki orta katta omega veya boru kompansatör monte edilmelidir.
7- Yüksek bloklarda eﬂanjör kullan›ld›¤›nda, 3
yollu kontrol vanas› primer devreye, sensör
sekonder devreye konulmal›d›r. Böylece bu vanan›n kireçlenme, bas›nç gibi etkilerden korunmas› mümkün olur.
1.2.4. Is› ‹zolasyonu ile ‹lgili Pratik Notlar
1- Is› yal›t›m› önemi bilinen bir konudur. Enerji eko18

nomisi yan›nda d›ﬂ duvarlar›n iç yüzey s›cakl›klar›n› art›rd›¤›ndan iç ortam›n radyasyon s›cakl›¤›
artar, yani so¤uk cidar etkisi azal›r. Bu konforu art›rd›¤› gibi iç ortam s›cakl›klar›n› azaltma imkan›
da verir. Böylece ilave bir yak›t tasarrufu imkan›
yarat›r. Burada özellikle ›s› yal›t›m›n›n içten veya
d›ﬂtan yap›lmas›n›n fayda ve mahzurlar› üzerinde
durulacak ve dinamik olarak hesap yap›ld›¤›nda
ayn› yal›t›m de¤erine sahip olan duvarlar›n içten
ve d›ﬂtan yal›t›mlar›na ba¤l› olarak ›s› yüküne katk›lar›n›n farkl› olaca¤› vurgulanacakt›r.
a- Is› yal›t›m› içten oldu¤unda en önemli sak›nca
kat betonlar›n›n oluﬂturdu¤u ›s› köprüleridir. Bu
köprüler hem ›s› kayb›na neden olurken, hem de
d›ﬂ duvar döﬂeme birleﬂme noktalar›nda yo¤uﬂmaya neden olabilmektedirler.
b- Buna karﬂ›l›k içten yal›t›m d›ﬂ duvar›n ›s›l atalet etkisini (yani ›s› depolamas›n›) geniﬂ ölçüde
engeller. Dolay›s› ile kesintili çal›ﬂan yerlerde, örne¤in hafta sonu evlerinde önemli bir avantaj sa¤lar.
c- Sürekli kullan›lan binalarda, ev ve iﬂyerlerinde
›s› yal›t›m›n›n d›ﬂtan yap›lmas› idealdir. Döﬂeme,
kolon ve beton perde birleﬂim yerlerinde ›s› köprüleri oluﬂmaz. Buralardan olan ›s› kay›plar› ortadan kalkar, enerji tasarrufu sa¤lan›r.
d- Asl›nda en iyi çözüm yal›t›m›n hem içten hem
de d›ﬂtan uygulanmas›d›r ki bu gün için pahal› bir
çözümdür. Ancak bu durumda hem ortam s›cakl›¤›n› düﬂürmek ve hem de konforu artt›rmak mümkündür. Is› yal›t›m›n›n içeriden ve/veya d›ﬂar›dan
yap›lmas› farkl› avantaj ve dezavantajlara sahiptir.
2- Panjur yuvalar› gibi ›s› köprülerine dikkat edilmelidir. Panjur yuvalar› hem ›s› yal›t›m›n› zay›flat›r
ve ›s› köprüsü oluﬂtururlar, hem de hava kaça¤›na
neden olurlar. Yap›larda bir baﬂka yo¤un ›s› kayb›
bölgesi ise radyatör arkalar›ndaki d›ﬂ duvar alanlar› olmaktad›r. Bu alanlar›n özellikle yal›t›lmas›
gereklidir.
3- Is›cam (çift cam) kullan›lmas› ›s› kayb›n› azaltt›¤›
gibi d›ﬂar›daki sesin içeriye geçmesini (veya tersini) de önler. Ancak çift cam uygulamas›nda iki cam›n kal›nl›klar›n›n farkl› seçilmesi (Farkl› frekanstaki seslerin geçmesini önledi¤i için) ses iletimini azaltacakt›r. Cam kal›nl›klar›n›n (Herbirinin farkl› kal›nl›kta olmas› kayd›yla) artt›r›lmas›
geçen sesi azaltacakt›r.
4- ‹çten yal›t›lm›ﬂ betonarme binalarda; ›s› yal›t›m›n›n yap›lmad›¤› iç perde betonlarda ›s› köprüsü
oluﬂtu¤u için, d›ﬂ duvara yak›n yerlerinde yo¤uﬂ-
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ma olmaktad›r. Betonarme perdenin cepheden baﬂlayarak ‹stanbul’da 30 cm., Ankara’da 50 cm, Erzurum’da 70 cm’lik bölümünde ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Yeni TS 825 ›s› yal›t›m kurallar› uygulanmal›,
hatta daha iyisi yap›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
Binalarda ›s› yal›t›m için iki duvar aras›na monte
edilen (veya üzeri alç› ile s›vanan) strapor ve di¤er
polistren tipi malzemeler, yang›n an›nda zehirli
gaz ç›kartt›klar› için ölüme neden olmaktad›r. Ayr›ca belirli bir süre sonra malzeme, özelli¤ini yitirmektedir. Bina iç yüzeyinde yap›lacak ›s› yal›t›m›nda camyünü, kayayünü gibi malzemelerin kullan›lmas›n› öneririz.
Bay›nd›rl›k bakanl›¤› 10’’ çap›n alt›ndaki tüm borularda prefabrike boru izolasyonunun kullan›lmas›n› zorunlu k›l›yor.
‹deal izolasyon kal›nl›¤› için k›ﬂ dizayn ﬂartlar›nda
d›ﬂ duvarda iç yüzey s›cakl›¤›n›n 17 °C olmas› yeterlidir. Bu ﬂart› sa¤layacak ﬂekilde izole edilen d›ﬂ
duvar, yaz›n so¤utma halinde de yeterli yal›t›m de¤erine sahiptir.
Hafta sonu evlerini içten, sürekli yaﬂanan binalar›
d›ﬂtan izole etmek daha iyidir. ‹çten izolasyon halinde rejime girme h›zl› olur. Ancak yo¤uﬂma ve ›s›
köprüleri probleminin tam çözümü d›ﬂtan izolasyonla mümkündür. D›ﬂtan izolasyon binay› d›ﬂtan
bohçalamal›d›r. Bu iﬂlem s›ras›nda binan›n çat› parapetleri, çat›s› (veya teras›) ve hatta toprak alt›ndaki d›ﬂ perdeleri d›ﬂtan bohçalanmal›d›r.
Her ikisini birleﬂtiren mükemmel çözüm hafta sonu
evlerin hem içten, hem de d›ﬂtan izolasyonudur.
Klima tesisat› yap›lan binalarda nem izolasyonu
gereklidir. Bu nedenle ›s› yal›t›m›n›n önüne ve arkas›na mutlaka nem izolasyonu gereklidir.
D›ﬂtan bohçalanarak izole edilen binalarda kazan
kapasitesi için m2 baﬂ›na 70 kcal/h al›nabilir. Çift
duvar aras›na izolasyon uygulanan ve ›s›cam kullan›lan bir binada ise bu de¤er 50 kcal/h mertebesindedir.

1.2.5. S›cak Su Kazanlar›, Kombiler, Brülörler
1- Emisyon limitleri giderek aﬂa¤› çekilmektedir.
2005 y›l›na kadar Almanya’da baca gazlar› içinde
müsaade edilen CO oran› s›n›rlar› %25 daha azaltacakt›r.
2- Bir merkezi ›s›tma kazan›n›n ömrü, kazan taﬂ› oluﬂumu veya korozyon ürünlerinin tortulaﬂmas› nedeniyle önemli ölçüde k›salabilir. Bu tip tortular›n
oluﬂumu, mümkün oldu¤unca önlenmelidir. Bu
mümkün de¤ilse su ile temas eden yüzeyler düzen-
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li aral›klarla kimyasal olarak temizlenir.
Kazan taﬂ› oluﬂumuna tesisat›n içinde bulunan suyun kireci neden olur. Bu olay pratik olarak sadece
kazan›n içinde olur. Geçici sertlik ve su miktar› bu
süreçte önemli ölçüde rol oynar.
Birden fazla kazan›n s›ral› olarak çal›ﬂt›r›lmas› durumunda, pratikte bütün kazan taﬂ› oluﬂumu lider
kazanda oluﬂur. ‹lk doldurma kireçlenmesinin yaln›z bir kazanda m› yoksa eﬂit olarak bütün kazanlarda m› oluﬂtu¤unu anlamak için sistemi ilk iﬂletmeye alman›n tek kazanla m› yoksa bütün kazanlarla m› yap›ld›¤›n› bilmek önemlidir. ‹lk iﬂletmeye
alman›n bütün kazanlarla yap›lmas› tercih edilir.
Suyun çok sert (15 D’den daha büyük bir sertlikte)
oldu¤u durumlarda doldurma veya ekleme için yumuﬂat›lm›ﬂ su kullan›lmas› gerekir.
Su içinde çözülen oksijen etkisi, tesisat içerisinde
korozyon ürünlerinin oluﬂumuna neden olur. Bu
korozyon ürünleri su ak›ﬂ› ile kazanlar›n içine taﬂ›n›r ve orada ﬂekillenmiﬂ olan kazan taﬂ› ile birlikte
tortulaﬂ›r. Bu nedenle ilave edilen su miktar› s›n›rland›r›lmal›d›r. Önemli miktarda su ilave durumunda veya eski çok kirli tesisatlarda manyetik filtre
veya uygun geniﬂlikte gözenekli filtre kullan›lmas›
gerekir. Filtreler kazan dönüﬂü üzerine monte edilmeli ve düzenli aral›klarla temizlenmelidir.
Buderus Thermostream düﬂük dönüﬂ suyu s›cakl›kl› kazanlarda verim %96,5 baca gaz› s›cakl›¤›
120-125°C mertebelerine ulaﬂabilmektedir.
S›v› yak›tl› kalorifer sistemlerinde fuel-oil kullan›m›, çevre koruma önlemleri nedeniyle giderek azalacakt›r. Bat›da oldu¤u gibi, konut ›s›tmas›nda s›v›
yak›t olarak ancak mazot kullan›labilecektir. Ancak normal brülörde mazot kullan›m› halinde bile,
s›k› çevre koruma limitlerine inmek ve CO ve NOx
de¤erlerini sa¤lamak mümkün de¤ildir. Bu amaçla
mavi alevli brülörler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu brülörler
mazotu gaz gibi yakarak, bütün limitleri sa¤layan
düﬂük CO ve NOx de¤erlerine ulaﬂ›rlar ve kurumsuz, issiz bir yanma oluﬂtururlar. Böylece mazotta
do¤al gaz temizli¤i ve kolayl›¤›na ulaﬂ›l›r.
Do¤al gaz kullan›lan kalorifer tesisatlar›nda, kazan olarak atmosferik brülörlü kazan seçilmesi
tavsiye edilir. Bu kazanlar sessiz olmalar›, ekonomik olmalar›, bacada yo¤uﬂma problemlerinin en
az olmas›, bak›m gerektirmemesi gibi üstün özelliklere sahiptir. Do¤al gazda üflemeli brülörler ancak büyük kapasitelerde tercih edilmelidir.
Hermetik kombi cihazlarda yanma havas› temini ve
yanma ürünleri at›lmas› iç içe iki kanaldan oluﬂan
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bir tek boru ile sa¤lan›r. Bu hava alma ve duman
gazlar›n›n d›ﬂa at›m› genellikle bir fanla sa¤lan›r.
Bu hermetik boru uzunlu¤u 2,5 m de¤erini geçmemelidir. Gerek bas›nç düﬂümü ve gerekse havan›n fazla ›s›nmas› nedeniyle fan durabilir ve
yanma bozulur. Fan durmasa bile havan›n fazla
›s›nmas› fan kapasitesini ve dolay›s› ile yanmay›
etkilemektedir.
11- Buderus Logamatik panel ve atmosferik brülör
sisteminde brülör ﬂalt say›s› %40 daha azd›r. Yaln›z bu özelli¤i yak›ttan %8 ekonomi sa¤lar.
12- Buderus çelik kazan 815 su hacmi küçük olan bir
tiptir. Bu emniyet kavram›n›n bir parças›d›r.
13- Kömür kazanlar›nda su s›cakl›¤› 90°C ‘ye ulaﬂt›¤›nda kazan termostat› bir uyar› zilini (veya daha
ciddi bir alarm›) çal›ﬂt›rmal›, kazan hava giriﬂ kapaklar› kapat›lmal›d›r.
14- Brülörlerdeki mekanik ses seviyesi (motor, fan
vb.) kaliteli brülörlerde çok azald›¤› halde, yanma sesi artm›ﬂt›r. Çünkü yanma ne kadar kaliteli
ise, yanma sesi de üflemeli brülörlerde o kadar
fazla olmaktad›r. Ses seviyesi atmosferik tip brülörlerde en düﬂük seviyededir. (42dBA)
15- Klorlu su kullan›lan yerlerde, paslanmaz çelik
boylerlerde korozyon oluﬂmaktad›r. Klor ›s›nan
sudan ayr›ﬂarak bu yüzeyleri etkilemektedir.
16- Paslanmaz çelik boylerlerin bir baﬂka dezavantaj›
nitrat ayr›ﬂmas› sonucu nikel alerjisi oluﬂturmas›d›r.
17- Yeni tip boylerlerde inert anot kullan›lmakta ve
bak›m gerekmemektedir.
1.2.6. Radyatörler, Is›t›c› Elemanlar ile ‹lgili
Pratik Notlar
1- Banyo ve mutfak gibi hacimlerde mimari projede radyatörü monte edecek yer b›rak›lmam›ﬂ ise,
radyatör yukar› as›l›r. Bu durumda ›s› yukar›da
toplanaca¤› için bir kay›p söz konusudur. Pratikte bu radyatörlerin kapasitesi %10-15 artt›r›lmal›, panel tipi radyatörler ›zgara alt yüzeyde olacak ﬂekilde (aﬂa¤›dan görülece¤i için) monte
edilmelidir.
2- Cam yüzeyde saatteki ›s› kayb› bir metre uzunluktaki yüzeyde (cam+duvar toplam ›s› kayb›)
250 Watt/m (387 kcal/hm) de¤erini geçiyorsa,
cam alt›na ›s›t›c› serpantin, radyatör vb. ›s›t›c›
monte edilmelidir. Örne¤in yüksekli¤i 2.7 m
olan çift caml› bir yüzey için Antalya’da cam
önü ›s›tmas› zorunlu olmad›¤› halde, Erzurum’da
mutlaka cam önünde ›s›tma yap›lmal›d›r.
3- Is› kayb› en az olan hacimlerde, radyatör miktar›
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2 dilimden az hesaplanm›ﬂ ise, bu hacimlere radyatör koymay›p, ›s› kayb›n› komﬂu hacimlere ekleyebiliriz.
Is› yal›t›ml› binalarda radyatör ihtiyac› çok azald›¤› için, cam önüne monte edilen klasik tip radyatörlerin boylar› cam uzunlu¤una göre çok az
yer kaplamaktad›r. Is›n›n cam alt›ndan daha yayg›n da¤›t›lmas› konforu artt›raca¤›ndan klasik 6
ve 4 kolonlu döküm radyatör yerine 2 veya 3 kolonlu döküm radyatörler, PKKP tipi radyatörler
ise, PK veya P tipi panel radyatörler ya da Alurad tipi radyatörler kullan›lmal›d›r.
Villalarda katlar aras›ndaki aç›k merdivenlerin
oluﬂturdu¤u baca etkisi ile ›s› yukar›ya kaçmaktad›r. Sonuçta üst katta merdiven etraf›nda çok
›s›nan, alt katta ise daha az ›s›nan bir ortam oluﬂmaktad›r. Hesaplanan ›s› kayb›na göre 2-3 katl›
evlerde alt katta %15-20 daha fazla radyatör
monte edip, üst kat› %10 azaltmak pratik olarak
bu dengesizli¤i önleyebilir. Do¤ald›r ki merdiven baca etkisi kat say›s›na ba¤l›d›r.
Radyatörlerin arkas›n› odepan gibi malzemelerle
yal›tmak önemli ölçüde enerji tasarrufu sa¤lar.
Radyatörler cam alt›na yerleﬂtirilmeli ve boylar›n›n pencere geniﬂli¤ine uymas›na dikkat edilmelidir
S›cak hava apareyi kullan›lan yüksek tavanl›
fabrikalarda apareyden ç›kan hava s›cakl›¤› yüksek olursa, ›s› yukar› toplan›r. Apareylere s›cak
su giriﬂ s›cakl›¤› düﬂük, üflenen hava miktar›
yüksek olmal›d›r. Bu amaçla özel jaluzili apareyler kullan›lmas› önerilir. Bu apareylerde yarat›lan sekonder hava ak›ﬂ› ile çevre havas› üflenen
havaya kar›ﬂarak yukar›da istenen etkiyi yarat›r.
S›cak hava apareyleri yukar› monte edilmiﬂlerse,
apareye giren su s›cakl›¤› yüksek oldu¤unda, hava
giriﬂ ç›k›ﬂ› aras›nda k›sa devre olmakta ve ›s› yukar›da toplanmaktad›r. Bunun için a) düﬂük s›cakl›kl› su kullan›lmal›d›r, b) üflenen hava s›cakl›klar› 30
°C’nin alt›nda olmal›d›r, c) Sekonder haval› apareyler kullan›labilir, d) Emiﬂe hava kanal› ekleyerek hava yerden 30 cm mesafeden emilebilir.

1.2.7. Kapal› Genleﬂme Depolar› ile ‹lgili
Pratik Notlar
1- Borular›n döﬂemeden geçirilerek gizlendi¤i sistemlerde radyatörler hava yapmaktad›r. Bunun
önüne geçmek için kapal› genleﬂme depolar› kullan›lmal›d›r. Bu durumda sistemin havas› ç›kt›ktan sonra tekrar hava emme imkan› olmad›¤›ndan
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problem çözülür. Ayn› ﬂekilde çat› ›s› merkezlerinde de kapal› genleﬂme deposu kullan›lmal›d›r.
Kapal› genleﬂme depolar›nda su ile gaz› ay›ran
bir membran bile olsa, bu membran difüzyonla
gaz› geçirebilmektedir. Bu nedenle kapal› genleﬂme depolar›nda azot gibi nötr bir gaz kullan›lmal›d›r. Hava kullan›ld›¤›nda suya difüzyonla
geçen oksijen sistemde korozyona neden olur.
Kapal› genleﬂme depolar› sistem ba¤land›ktan
sonra, sistem devreye al›n›p çal›ﬂt›r›lmadan önce
bas›nc› kontrol edilmelidir. Sistem çal›ﬂmaz iken
depoda bas›nç, sistemdeki statik su yüksekli¤ine
eﬂit olmal›d›r. E¤er bas›nç statik yükseklikten
fazla ise gaz d›ﬂar› at›larak bas›nç düﬂürülmelidir. Aksi taktirde kab›n kapasitesinden yeterince
yararlan›lamaz ve gereksiz yere emniyet valfinden d›ﬂar› su at›l›r. E¤er baﬂlang›çtaki bas›nç çok
düﬂük ise kapta yeterli genleﬂme hacmi kalmayaca¤›ndan, kab›n patlama tehlikesi bile oluﬂabilir.
Bunun için bu durumda genleﬂme deposuna gaz
bas›lmal›d›r.
Kapal› genleﬂme depolu sistemlerde presostat
kullan›lmas› yararl›d›r. Sistemde bas›nç yükselmesi olursa (›s›nan suyun genleﬂmesi nedeniyle)
presostat brülörü durduracak, sistem güvenli¤i
sa¤layacakt›r.
Kapal› genleﬂme deposu kalorifer kazan› dönüﬂ
hatt›na ba¤lant› noktas›ndan daha yukar› monte
edildi¤inde, sürekli s›cak su sirkülasyonu olacakt›r. Kapal› genleﬂme deposunu kalorifer kazan›yla ayn› kota veya daha alt›na monte etmek daha uygundur. Böylece,
a- ›s› kayb› azal›r,
b- membran sürekli daha s›cak suyla temasta olmayaca¤›ndan, ömrü daha uzun olur.
Buna göre kazana su dönüﬂ s›cakl›¤›n›n düﬂük
olmas›, kazan verimini art›rd›¤› gibi, kapal› genleﬂme deposu ömrünü de art›r›r.
Kompresörlü kapal› genleﬂme deposu kompresör
motorlar› gücü 0.5 kW mertebesindedir. (En büyükleri 3 kW de¤erindedir) Küçük güçlü olduklar›ndan demeraj ak›m› maliyetleri çok azd›r. Bu
kompresörler sürekli çal›ﬂmazlar. Genellikle
günde ancak bir-iki defa ve k›sa süreli çal›ﬂ›rlar.
Kompresörlü ve pompal› kapal› genleﬂme depolar›, de¤iﬂken bas›nçl› membranl› kapal› genleﬂme depolar›ndan çok daha az yer kaplama avantaj›na sahiptirler.
Kapal› genleﬂme deposu kullan›lan tesisatlarda
sisteme bas›nçl› test uygulanacaksa, kapal› gen-

leﬂme deposu devreden ç›kar›lmal›d›r. Aksi halde membran patlayabilir.
10- Membran› de¤iﬂtirilebilir depolar›n faydal› su
hacimleri daha fazlad›r.
1.2.8. Is›tma Tesisat› Pompalar› ile ‹lgili Pratik
Notlar
1- Besleme suyunun içinde erimiﬂ halde hava bulunmas› s›cak su tesisat›nda pompa verimini
önemli ölçüde etkiler. Öte yandan s›cak sulu ›s›tma tesisatlar›n›n verimli ve problemsiz çal›ﬂabilmesinin ön ﬂart› sistemde hava bulunmamas›d›r.
2- Don tehlikesine karﬂ› tesisattaki suya Glikol kar›ﬂt›r›labilir. Glikol oran› %20 de¤erinden az olmamal›d›r. %20’den daha az konsantrasyonlarda
asit korozyonu oluﬂumu tehlikesi vard›r.
3- Pompalar kapal› vanalara karﬂ› uzun zaman çal›ﬂt›r›lmamal›d›r. Aksi halde sürtünmelerden oluﬂan ›s› su ile taﬂ›namad›¤›ndan pompa aﬂ›r› ›s›n›r
ve yanabilir. Bu nedenle çok büyük pompalar
için gerekli minimum ak›ﬂ› sa¤layacak bir bypass devresi oluﬂturulmas› her zaman faydal›d›r.
4- Özellikle çok büyük sistemlerdeki büyük kapasiteli dolaﬂ›m pompalar›n› çal›ﬂt›r›rken, pompa ç›k›ﬂ›ndaki vanan›n kapal› olmas›na dikkat edilmelidir. Pompa çal›ﬂt›ktan sonra vana yavaﬂ yavaﬂ aç›lmal›d›r. Ayn› iﬂlemin tersi pompa durdurulurken yap›lmal›, pompa durdurulduktan sonra
ç›k›ﬂ vanas› kapat›lmal›d›r. Aksi halde do¤rudan
sisteme basan pompa bir ﬂok dalgas› yarat›r ve
bu dalga sistemdeki pek çok eleman› etkiler. Bu
amaçla pompa ç›k›ﬂ vanalar› elle kapanmal› ve
pompa çal›ﬂt›rma dü¤mesi de pompa yak›n›nda
olmal›d›r. Uzaktan bir merkezden çal›ﬂt›rma yap›l›yorsa ç›k›ﬂ vanalar› da motorlu olmal› ve hatta pompa ile içten elektrik ba¤lant›l› olmal› ve
birlikte çal›ﬂt›r›lmal›d›r.
5- Sirkülasyon devrelerinde kireç ve çamura karﬂ›
pislik tutucu kullan›m›n›n faydas› yoktur. Dönüﬂ
hatt› üzerine yerleﬂtirilecek paslanmaz çelik kartuﬂlu 100 mikron süzme hassasiyetli filtreler kullan›m› daha gerçekçi bir çözümdür.
6- Tesisat›n montaj çal›ﬂmalar› bittikten sonra, sirkülasyon pompalar›, çok yollu vanalar, debi ve
bas›nç kontrol armatürleri gibi hassas ekipmanlar tak›lmadan önce tesisat›n tamam› bas›nçl› su
ile y›kanmal› ve iyice temizlenmelidir. Sistemin
ilk devreye al›nmas› döneminde her pompa giriﬂine geçici olarak bir kaba filtre (pislik tutucu)
yerleﬂtirilmesi faydal› bir uygulamad›r. Birkaç
ayl›k bir çal›ﬂmadan sonra kapal› devrelerde süz21

geç ç›kart›labilir. Ancak süzgeç ileride olabilecek tevsi iﬂlemlerinden sonra tekrar kullan›lmak
üzere muhafaza edilmelidir. Çal›ﬂmalar s›ras›nda
süzgeç s›k s›k temizlenmelidir. Sürekli pislik tutucu ancak so¤utma kulesi gibi aç›k sistem pompalar›ndan önce kullan›l›r.
7- Kullanma suyu sirkülasyon pompas›n›n çal›ﬂma
süresinde kaybedilen ›s› maliyeti yüksektir. Çözüm kullanma suyu sirkülasyon pompas›n›n
logamatik panelin zaman saatinden kumanda almas›d›r. Örne¤in konutlarda bu pompa gece 11
ile sabah 6 aras›nda durmal›d›r. Müstakil evlerde
ve iﬂyerlerinde, kullan›lmayan gündüz saatlerinde bile, kullanma sirkülasyon pompalar› çal›ﬂt›r›lmamal›d›r.
8- Dolaﬂ›m pompalar›nda mekanik veya fitil salmastra tercihe ba¤l›d›r . Ancak mekanik salmastralar uzun ömürlü ve bak›m gerektirmeyen elemanlard›r. Pahal› olduklar›ndan profesyonel ve
sürekli bak›m eleman› bulunmayan yerlerde kullan›lmal›d›rlar.
ﬁu da unutulmamal›d›r ki mekanik salmastra bozuldu¤unda pompa servisini ça¤›rmak gerekir ve
servis ço¤unlukla pompa sökülerek fabrikada yap›l›r. Bu ise pompan›n belirli bir süre çal›ﬂmamas› anlam›na gelir.
9- Santrifüj pompalar›n emiﬂinde, dirsekten sonraki
düz mesafe, boru çap›n›n en az 10 kat› kadar olmal› veya özel ba¤lama eleman› kullan›lmal›d›r.
Aksi halde verim düﬂer.
10- Sürekli çal›ﬂan 3 HP’den büyük güçteki pompalar mümkün oldu¤unca 1450 d/d seçilmelidir.
2800 d/d pompalar›n so¤utucu fanlar› çok gürültülüdür.
11- Sirkülasyon pompalar›n› eski al›ﬂkanl›klar›m›zdan vazgeçerek gidiﬂe yerleﬂtirmek gerekir. Sistemin hava yapmadan rahatça çal›ﬂabilmesi için bu
ﬂartt›r. Ayr›ca üst katlar›n ›s›nmama probleminin
nedenlerinden biri ortadan kalkacakt›r.
12- Kalorifer tesisatlar›nda ›s›tma sirkülasyon pompalar›n›n ç›k›ﬂ›na çekvalf koyma al›ﬂkanl›¤› yoktur. Çekvalf monte etmeyince;
a- Yedek pompan›n vanalar› k›sa devreyi önlemek için kapat›l›r. ‹ﬂletmeci çal›ﬂmayan (vanalar›
kapal›) yedek pompay› yanl›ﬂl›kla çal›ﬂt›r›ld›¤›nda pompa salmastras›nda ar›za olabilir veya motor yanabilir.
b- Ayn› sisteme ba¤l› boyler varsa, bina ›s›tma
pompas›n›n çal›ﬂmad›¤› dönemlerde (yaz aylar›nda) boyler ›s›tma pompas›, yak›ndaki kalorifer
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kolonlar›ndan ve radyatörlerinden s›cak su dolaﬂ›m›na (enerji kayb›na) neden olabilir. Kalorifer
tesisat›nda birden fazla sirkülasyon pompas› varsa pompa ç›k›ﬂ›na (radyatör ›s›tma, boyler ›s›tma,
kullanma suyu sirkülasyon pompalar›) mutlaka
çek valf monte edilmelidir. Kalorifer tesisat›nda
buhar tipi çek valf kullan›lmamal›d›r. En ideal
çek valf disk tipi çek vanad›r. Ayr›ca yedekli kalorifer pompalar›nda da disk tipi çek valf kullan›m› çal›ﬂmayan pompan›n (yedek pompan›n) vanas›n› kapatma zorunlulu¤unu ortadan kald›r›r.
Sistemin suyu boﬂalt›lmak istendi¤inde, çekvalf
suyu aﬂa¤›ya geçirmeyece¤i için; çek valften sonra boﬂaltma vanas› konmas› unutulmamal›d›r.
13- Elektrik motorlar› (pompa vb) için termik koruyucu seçerken, termik orta noktas› cihaz›n çekti¤i ak›m mertebesinde olmal›d›r. Termik koruyucular orta noktada ideal çal›ﬂ›r. Baﬂlang›ç ve son
de¤erleri çok hassas olmayabilir. Benzer not presostatlar (bas›nç ﬂalterleri) için de geçerlidir.
14- Kalorifer tesisat›nda sirkülasyon pompalar› kat
kaloriferleri d›ﬂ›nda genellikle yedekli seçilir. Ayr›ca pompalar›n gidiﬂ dönüﬂ kollektörleri aras›nda by-pass borusu ve vanas› yap›l›r. Kömürlü kazanlarda elektrik kesildi¤inde pompa duracak,
kazandaki su ›s›nmaya devam edecektir. Bu durumda by-pass vanas› aç›larak do¤al sirkülasyon
ile bina k›smen ›s›t›labilir. Kazandaki s›cakl›k
yükselmesi önlenir. By-pass vanas› yaln›z kömürlü sistemlerde kullan›lmal›d›r. S›v› ve gaz yak›tl› kazanlarda by-pass borusu ve vanas› kullanmak gereksizdir.

ﬁekil 1.2 / POMPA TEMEL DETAYI
15- Antifriz kullan›lan tesislerde sirkülasyon pompas› bas›nc› daha yüksek seçilmelidir.
16- Sirkülasyon pompalar›n›n montaj›nda, pompa
milinin terazide ve yere paralel (yatay) olmas›na
dikkat edilmelidir. Ayr›ca klemens kutusu da alta gelmemelidir, ›slanabilir.

ﬁekil 1.3 / POMPA TEMEL ÖLÇÜLER‹
17- Sirkülasyon pompalar›n›n kollektörüne bypass
vanas› montaj› sadece kömürlü tesisler için gereklidir. Yeni binalarda fuel oil veya do¤al gazla ›s›t›lan tesisatlarda kullan›lmamal›d›r.
18- Uzun süre çal›ﬂmayan santrifüj pompalar›n salmastralar› kurudu¤u için milleri s›k›ﬂ›r ve genellikle anahtarla dahi dönmez. Pompay› su ile doldurup, bir gün bekleyiniz. Pompa milini elle veya
anahtarla döndürüp ilk hareketi verdikten sonra
ﬂaltere bas›p, pompay› iﬂletmeye al›n›z.
19- Borularda titreﬂimi önlemek için pompalar tesisata esnek ba¤lant› elemanlar›yla ba¤lanabilir.
20- Pompalar›n alt›na yap›lacak temel detay ﬁekil
1.2’de verilmiﬂtir.
21- Döﬂeme tipi pompalar monte edilirken iki pompa
aras›nda ve pompa ile beton kaide kenar› aras›nda
15-20 cm mesafe b›rak›lmal›d›r (ﬁekil 1.3).
22- Hidroforlarda, pompa ﬂalt say›s› Alman Normlar›na göre saatte 20 defa al›nabilir. Kontaktörler çok
geliﬂti¤i için elektrik tesisat›nda sorun oluﬂmaz.
1.2.9. Borular, Vanalar ve Tesisat ile ‹lgili Pratik
Notlar
1- Kompansatör ömürleri normalde 5-10 y›l mertebesindedir. Ancak iyi monte edilmiﬂ kompansatörlerde bu ömür 20-30 y›la kadar uzayabilmektedir.
2- Gömülü tesisat›n, su ve hava ile temas› kesilmeli,
bunun için de borular bitüm kaplanmal› veya bitüm esasl› boya ile (ﬂasi boyas›) tamamen boyanmal›d›r. Ayr›ca borular yüksek dozlu çimento ile
boﬂluk kalmayacak ﬂekilde 2-3 cm kal›nl›¤›nda
bir tabaka ile kaplanmal›d›r.
3- Borular ka¤›t, ziftli ka¤›t gibi su tutan malzemeler
ile sar›lmal›, antipas veya su geçiren herhangi bir
boya ile boyanmamal›d›r.
4- Döﬂemeden giden borular›n çürümesini önlemek
için önlem al›nmal›d›r. Bu ﬂekilde b›rak›l›rsa borular 4-5 y›lda delinebilir. Bitümlü izolasyon yap›labilir. Zorunlu olmad›kça döﬂeme içine boru gömülmemelidir.

5- Banyo mutfak gibi duvarlar›ndan çelik boru geçirilen hacimlerin duvarlar›n› Ytong yapmak sak›ncal›d›r. Ytong kireç esasl› bir malzeme oldu¤u için
çelik borular daha k›sa sürede delinmektedir.
Ytong duvarlardan çelik boru geçirmek zorunlulu¤u varsa, borular izole edilip üzerleri naylon veya benzeri malzeme ile dikkatlice sar›lmal›d›r.
6- Borular kaynakla birleﬂtirilecekse, kesinlikle galvaniz boru kullan›lmamal›d›r.
7- Borular›n duvar geçiﬂlerinde rozet kullan›labilir.
8- Beton içine kar›ﬂt›r›lan donmay› h›zland›r›c› maddeler, su geçiren ya da emen kötü izolasyon malzemeleri, alç› gibi düﬂük asitli yap› malzemeleri
kullan›lmamal›, hava boﬂluklar› b›rak›lmamal›d›r.
9- Toprak içine döﬂenen borularda korozyon direnci
toprak cinsine göre de¤iﬂir. Genellikle alkali etkisi olan topraklarda korozyon h›z› düﬂüktür. ‹ndirgeyici tip topraklarda korozyon fazlad›r. Bu nedenle, topra¤›n alkali de¤eri bilinmiyorsa veya hat
üzerinde her yerde ayn› de¤ilse kesinlikle bitüm
esasl› bir madde ile izole edilmesi gerekir.
10- Galvanizleme çeli¤i atmosferik ﬂartlarda yani atmosfere aç›k halde korur. Gömülü çelik borular
için galvanizin koruyucu etkisi yoktur. De¤iﬂik atmosferik ﬂartlarda çinko ömrü 10-50 y›l aras›nda
de¤iﬂir.
11- S›va alt›ndaki s›cak su ve so¤uk su borular› ve kalorifer kolonlar›n›n üzerine çok iyi ›s› izolasyonu
yap›lmal›d›r. Özellikle s›va alt›ndaki borular› izole etme al›ﬂkanl›¤› olmad›¤›ndan, ›s› kayb› oluﬂmakta ve korozyon nedeniyle boru çabuk delinmektedir. S›va alt›ndaki galvaniz borular›n do¤al
gaz borular›nda kullan›lan koruyucu band ile sar›l›p, üzerine 6 mm kal›nl›kta flex türü malzeme ile
›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r.
12- Yüksek blok kalorifer kolonlar› kaynakla birleﬂtirilmeli, fittings kullan›lmamal›d›r.
13- Kalorifer tesisat›nda 2440 normundaki siyah borular yerine API normuna uygun do¤al gaz borular›n›n kullan›lmas›n› (sac› St-37, et kal›nl›¤› daha
fazla, ömrü daha uzun oldu¤u için öneririz.)

ﬁekil 1.4/ KOLLEKTÖR ÇIKIﬁINDA
DÖNÜﬁLERDEN KAÇINILMALIDIR
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Bu borular› buhar ve k›zg›n su devrelerinde de (10
bar bas›nca kadar) rahatl›kla kullanabilirsiniz.
14- Plastik borular›n iç çaplar› küçüktür. Özellikle _ ve
1/2” parmak karﬂ›l›¤› plastik borularda 1 mm dahi
çok önemlidir.
15- PVC borular›n kelepçeleri içine keçe konulmal›d›r.
16- Döﬂeme alt› k›l›fl› plastik boru kullan›lan kalorifer
da¤›t›m sistemlerinde,
a- ›slak hacimde olmas› damlatma vs. bak›m›ndan
daha iyi oldu¤undan, kollektörü mümkünse banyolarda lavabo alt›na monte etmek gerekir.
b- Kollektör uzak – yak›n radyatör mesafelerinin
ortas›nda olmal›d›r veya iki adet kollektör kullan›lmal›d›r.
c- Da¤›t›m mümkünse geniﬂ kenardan olmal›d›r.
Kollektör ç›k›ﬂ›ndaki dönüﬂlerden kaç›n›lmal›d›r.
Aﬂa¤›daki izometrik gösteriliﬂte oldu¤u gibi kollektör ç›k›ﬂ›nda tek dirsekle borular yataya dönerek devam edebilmelidir.
d- Boru dolaﬂ›m›nda kap› stoperlerinin bulundu¤u
yerlere dikkat edilmelidir. Bu alanlardan boru
geçirilmemelidir.
17- Plastik borulardan kopan parçalar bir süre sonra
sistemdeki pislik tutucular› t›kamaktad›r. Plastik
boru kullan›m› halinde pislik ay›r›c›lar›n temizlenmesine ve temizlenebilir bir biçimde monte edilmesine dikkat edilmelidir.
18- Is›tma tesisat›nda kullan›lacak P.P plastik boru
mutlaka oksijen bariyerli olmal›d›r. Böylece sisteme oksijen girmesi ve sistemdeki ana elemanlar›n
korozyona u¤ramas› önlenir.
19- Radyatörler için k›l›fl› borular döﬂenirken, uzama
ve k›salmalara dikkat edilmelidir. Borular yaz aylar›nda döﬂendi¤inde, k›ﬂ›n borular k›sal›r ve yerinden ç›kar. Bu nedenle yaz›n döﬂenen borularda
k›salma pay› b›rak›lmal›d›r. S yaparak veya baﬂka
önlemler alarak uzama k›salmalar karﬂ›lanmal›d›r.
20- K›zg›n su tesisat›nda bronz malzeme kullan›lmamal›d›r. Çünkü pil oluﬂumu ile korozyon meydana
getirmektedir. Bu durumda en az›ndan PN16 malzeme kullan›lmal›d›r.
21-Tesisatta kullan›lan pislik ay›r›c›lar boru çap›ndan
büyük seçilmeli ve en az 11/4’’ anma çap›nda olmal›d›r.
22- Balans vanalar› kullan›ld›¤›nda, vanan›n önünde
ve arkas›nda en az 5 çap kadar bir düz boru parças› bulunmas›na dikkat edilmelidir. Bu mesafe emiﬂ
taraf›nda zorunlu hallerde 3 çap de¤erine kadar indirilebilir.
23- Radyatör giriﬂlerine termostatik vana monte edildi¤inde, oda iç s›cakl›¤› ayarlanan s›cakl›k de¤erine ç›k›nca termostatik vana k›smaya baﬂlayacak ve
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su geçiﬂini s›n›rland›racakt›r. Termostatik vanan›n
duyar eleman› kendi üzerindedir. Bu nedenle vanan›n yerleﬂimine dikkat edilmelidir. Uygun yerleﬂim imkan› olmayan hallerde duyar eleman› uzakta olan cins vanalar da kullan›labilir. Termostatik
vana üzerinde genellikle 1’den 5’e kadar numaralar ve bu numaralar aras›nda bölme çizgileri vard›r.
Normal olarak her bir çizgi 1°C s›cakl›k
de¤iﬂimini ifade eder. Her bir rakam ise aﬂa¤›daki
s›cakl›klara karﬂ›l›k gelir.
1. 12°C
2. 16°C
3. 20°C
4. 24°C
5. 28°C
Genellikle vanalar 2-4 numara aras›nda ayarlan›r.
Örne¤in 3 numaraya ayarlanm›ﬂ bir vana oda
s›cakl›¤›n› 20°C’de sabit tutacakt›r. Termostatik
vanalar için yap›lacak ilave yat›r›m fazla de¤ildir
ve yap›lan hesaplara göre kendini yaklaﬂ›k iki ay
içinde amorti etmektedir.
24- Termostatik radyatör vanalar› d›ﬂ hava kontrol
paneli yoksa, kapan›rken ses yapabilmektedir.
25- Termostatik radyatör vanalar› kullan›lan sistemde
bütün vanalar kapand›¤› anda sirkülasyon
duracakt›r. Sirkülasyonun devam›n› sa¤lamak için
banyolara termostatik vana konulmayabilir. Aksi
halde de¤iﬂken debili sirkülasyon pompas› kullan›lmal›d›r.
26- Termostatik vana kullan›lan villalarda oda duyar
elemanlar›n›n oldu¤u salona termostatik vana
konulmamal›d›r. S›cakl›k kontrolunu hissedici
yapmal›d›r. E¤er buraya termostatik vana konulmuﬂ ise vana yüksek bir s›cakl›¤a ayarlanarak devre d›ﬂ› b›rak›lmal›d›r.
1.2.10. Kazan Daireleri ile ‹lgili Pratik Notlar
1- Kazan dairelerinde binan›n di¤er katlar›na ait aspiratör, klima santral› gibi cihazlar›n olmamas›
daha iyidir. Vakum etkisi yap›p, kazan çekiﬂini etkiler ve brülör ar›zas› oluﬂturabilir.
2- Kazan dairelerini fayans kaplamak lüks gibi
görünse de pratik yararlar sa¤lamaktad›r. (Servis
kalitesinin artmas›, yöneticilerin kazan dairesiyle
ilgilenmeleri gibi.) Ancak kalorifer kazan›, pompa
vb. cihazlar›n beton kaidelerinin üstü kesinlikle
fayans – seramik gibi malzeme ile kaplanmamal›d›r. (Beton daha sa¤lam zemin oluﬂturur.)
Öte yandan gürültünün azalt›lmas› için tavan akustik izolasyon malzemesiyle kaplanmal›d›r. Akustik
izolasyon malzemesinin yang›na dayan›kl› olmas›
gerekir.

3- Kazan dairesi, makine dairesi (bodrumda, arka
katta, çat› kat›nda vb.) gibi hacimlerde ses ve titreﬂim ile ilgili önlemler konfor tesislerinde önem
kazanmaktad›r.
a- Cihaz seçerken ses seviyesi düﬂük cihazlar
seçilmelidir (kaliteli marka, düﬂük devirli motor,
gaz yak›tta atmosferik brülör vb.)
b- Oluﬂan sesin binaya iletilmemesi için önlemler al›nmal›d›r (cihazlar›n konaca¤› yerin seçilmesi, duvarlarda kal›n ve dolu malzeme
kullan›lmas›, tavan›n akustik yap›lmas› çift
cidarl› sac kap› kullan›lmas› vb.)
c-Akustik önlemler al›nmal›d›r. Makine
dairesine akustik tavan yap›lmal›d›r. Pompa ve
cihazlar›n alt›na titreﬂim önleyiciler eklenmelidir. Strapor vb. malzeme kesinlikle kullan›lmamal›d›r. Klima cihazlar› ç›k›ﬂ›na susturucu
veya akustik izolasyon yap›lmal›d›r.
4- LPG kullan›lan kazan dairelerinde;
a- Kazan kaidesini yerden 30 cm. yükseltmek
gerekir.
b- Lambay› d›ﬂar›dan aç›p kapamak imkan›
yarat›lmal›d›r.
c- Gaz alarm› hissedicisini yerden 10 cm. yukar›
monte etmek gerekir.
d- ‹çeride kontaktör, hidrofor vb. bulunmamas›
tavsiye olunur.
5- Yak›t depolar› duvar ile çevrili ayr› bir bölüme
monte edilmelidir ve bu hacim için do¤al
havaland›rma sa¤lanmal›d›r.
6- Hermetik duvar tipi kazanlar›n kullan›ld›¤›
kazan dairelerinde, yanma için gerekli olan d›ﬂ
hava giriﬂi olmad›¤› için; kazan dairesinin
so¤umas› azald›¤› gibi, havayla birlikte toz giriﬂi
de önlenir. Yanma odas›na sürüklenen tozun
yaratt›¤› olumsuz etki de ortadan kalkar. Üst kat
ve yan komﬂu dairelere ›s› kayb› olmaz.

1.2.11. Bacalar ile ‹lgili Pratik Notlar
1- Baca tepmesi yapabilecek bölgelerdeki Buderus
atmosferik kazanlarda kullan›lmak üzere baca
tepme modülü geliﬂtirilmiﬂtir. ‹lave aksesuar
olarak emniyetiniz için kullanabilirsiniz. Baca
tepmesi an›nda, modül brülörü durduracakt›r.
2- Kazan baca ba¤lant› kanal› üzerine 1/2 parmak
kör tapa konulmal›d›r. Buradan brülör ayar› için
baca gaz› analizi yap›lacakt›r.
3- Zorunlu hallerde ayn› yak›t kullan›lan ve brülörleri ayn› tip olan kazanlar› (Farkl› kapasitede de
olsalar) ayn› bacaya ba¤layabilirsiniz. Ancak
bacaya ba¤lant› farkl› seviyeden ~ 1 m kot fark›
ile yap›lmal› ve dirençlerin eﬂit olmas›na özen
gösterilmelidir. Örne¤in do¤al gaz kullan›lan sistemde iki veya üç adet atmosferik tip kazan› ayn› bacaya ba¤lamak (Zorunlu bir neden varsa)
mümkündür. ‹deal olan her zaman ayr› baca yapmakt›r.
4- Kalorifer bacalar› mutlaka çift cidarl› olmal›d›r.
Baca (boru + izolasyon + hava boﬂlu¤u + tu¤la
duvar veya kaplama)’dan oluﬂmal›d›r. (Is›
yal›t›m›, brülör yanma sesinin üst katlardan
duyulmamas›, ömür ve güvenlik nedenleriyle)
5- Yatay duman kanallar›n› bacaya do¤ru %5 - %10
yükselterek ba¤lay›n›z. Mümkün oldu¤u kadar
az dirsek kullan›lmal›d›r. Dirsek gerekirse 45°
dirsek ile ba¤lay›n›z. Dönüﬂlerde mutlaka ~
30x30 cm temizleme kapa¤› b›rak›lmal›d›r.
Ba¤lant› kanallar› taﬂ yünü ile izole edilip, üzeri
galvanizli sac veya alüminyum folyo ile kaplanmal›d›r.
6- Yanl›ﬂ ve riskli bir uygulama olan tu¤la bacalar
ve tek cidarl› bacalar›n di¤er bir sorunu da
kazandaki yanma sesini üst katlara çok fazla iletmesidir. Çift cidarl› veya baca borusu + hava
boﬂlu¤u + 13,5 cm tu¤la duvar ile yap›lan
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bacalarda brülör yanma sesi de üst katlarda
duyulmayacakt›r.
7- Almanya’da, hermetik kombilerin egzostlar›n›n
cepheden bina d›ﬂ›na verilebilmesi, 11 kW (9500
kcal/h) kapasite ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Daha
büyük kapasitelerde, kombilerin yaz›n da kullanma s›cak suyu üretimi için çal›ﬂt›klar› düﬂünülürse, bütün bir y›l üst katlar› rahats›z eden önemli
bir emisyon kayna¤› haline gelmektedirler.
8- Baca ﬂaft› ölçüleri belirlenirken baca çap›na en
az 5+5=10 cm cam yünü izolasyon kal›nl›¤›
ilave edilmelidir. Kazan ile baca aras›ndaki yatay
duman ba¤lant› kanal› baca yüksekli¤inin
1/3’ünden uzun olmaz. Bu uzunluk hesaplan›rken, her 90° dirsek için 1,5 metre boru mesafesi
ilave edilmelidir.
9- Baca çat›n›n en üst noktas›ndan 80 cm daha yüksek olmal›d›r.
10- Kalorifer kazanlar›n›n baca ba¤lant›lar› tercihen
ba¤›ms›z olmal›d›r. Çok say›da s›ra kazan ortak
baca ba¤lant›s›yla ortak bacaya ba¤land›¤›nda,
baca yak›n›ndaki kazanda daha fazla çekiﬂ olur
ve kazanlar dengesiz çal›ﬂ›r. Bu nedenle hiç olmazsa kazanlar ikili gruplar halinde ba¤›ms›z
bacalara ba¤lanmal› ve uzaktaki kazanlar›n
duman kanal› çap› ve baca çap› yak›ndaki kazanlara göre daha büyük yap›lmal›d›r.
1.2.12. Yak›t Tesisat› ile ‹lgili Pratik Notlar
1- Yak›t olarak y›llara göre büyük de¤iﬂimler olmuﬂtur. 1960’l› y›llarda fuel-oil neredeyse
bedava say›lacak fiyatlara sat›lm›ﬂt›r. Petrol krizi
nedeniyle 1975’ten sonra kömür kullan›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Ancak hava kirlili¤i ve çevre bask›s› sonucu kömür ›s›tmada terk edilmekte ve
1990’l› y›llar do¤al gaz dönüﬂümü y›llar› olmaktad›r.
2- Türkiye’de üretilen fuel-oil’in viskozitesi çok
yüksektir. Kalorifer yak›t› olarak verilen (600 sn
100 F) fuel-oil, sanayide buhar üretiminde kullan›labilecek bir yak›tt›r. ‹çersinde kükürt oran›
~ %3 seviyesindedir. S›cak su kanallar›nda sülfirik asit oluﬂturarak, korozyona neden olmaktad›r. Ayr›ca küçük kapasiteli brülörler meme
delikleri de küçük oldu¤u için fuel-oil’de s›k
ar›za yapmaktad›r. Sonuç olarak 250.000 kcal/h
kapasitesinin alt›nda, fuel-oil yerine motorin kullan›lmas›n› (en az›ndan fuel-oil’de brülör
ar›zalar› nedeniyle) öneririz. Ayr›ca motorin yakmak için mavi alevli brülör kullan›lmal›d›r. Fueloil kullan›ld›¤›nda kazanda biriken kurum s›k s›k
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temizlenmelidir. Temizlenmeyen s›cak su kazanlar›nda baca s›cakl›klar›n›n 450°C mertebelerine
kadar yükseldi¤i görülmüﬂtür.
Küçük kapasiteli (10 kg/h’a kadar) mazot
(motorin) brülörlerinin yak›t giriﬂine normal filtre yerine kamyon filtresi kullan›lmas›, meme
t›kanmas› nedeniyle oluﬂabilecek brülör
ar›zalar›n› önleyecektir.
Yak›t depolar› duvar ile çevrili ayr› bir bölüme
monte edilmeli ve bu hacim için do¤al havaland›rma sa¤lanmal›d›r.
Yak›t transfer pompalar›nda (diﬂli pompalar)
ç›k›ﬂ vanas› kapat›ld›¤›nda bas›nç sonsuza gider.
Diﬂli pompa kullan›lan yerlerde pompa ç›k›ﬂ› ile
emiﬂi aras›na emniyet valfi monte ediniz. Brülörlerin ise yak›t dönüﬂ borusuna yaln›z çekvalf
monte edin. Vana montaj› kesinlikle yapmay›n.
Do¤al gaz tesisat›nda keten kullan›lacak ise,
keten mutlaka kuru olmal›d›r. ﬁantiyede rutubetli yerde beklemiﬂ keten, do¤al gaz kullan›lmas›
ile birlikte kuruyacak, hacmi küçülece¤i için gaz
kaça¤›na neden olabilecektir. Özel macun
kullan›lmas› gerekir.
Do¤al gaz kullan›lacak ise kalorifer kazan›n› her
binan›n alt›na (veya çat›s›na) monte etmek daha
do¤rudur.
a- Do¤al gaz merkezi ›s›tman›n avantajlar›n›
binaya kadar getirir.
b- Bölge ›s›tmas›ndaki çevre kirlili¤ini azaltmak
yüksek verim, iﬂletme ve bak›m kolayl›¤›,
otomatik kontrol gibi avantajlar do¤al gaz kullan›ld›¤›nda binalar›n ayr› ayr› ›s›t›lmas› alternatifinde de sa¤lan›r.
c- Bölge ›s›tmas›nda kanal (veya galerilerdeki)
boru ›s› kay›plar›, ar›za olmas› halinde tüm sistemin s›k s›k kesintiye u¤ramas› gibi dezavantajlar›, her binay› do¤al gaz ile ayr› ›s›tma sisteminde sözkonusu de¤ildir.
LPG yer alt› tanklar›n› 2m3 hacme kadar kullanmak mümkündür. Böylece do¤al gaz olmayan
yerlerde gaz yak›t kullanma imkan› do¤maktad›r.
Bu tanklar binadan 3 m uzakta yerleﬂtirilmelidir.
Korozyona karﬂ› korunmal›d›r. Tanklar›n alt ve
yanlar› kum ile doldurulur.
Yak›t tesisat›nda galvaniz boru kullan›lmaz
(motorin, gaz, fuel oil, LPG). Galvaniz parçalar
yak›tla eriyip filtreleri t›kamaktad›r. Motorin,
gaz ve fuel oil tesisat›nda siyah boru (DIN 24402441) kullan›lmal›d›r.

1.2.13. Konutlarda Enerji Tasarrufu ile ‹lgili
Pratik Notlar
1- K›ﬂ›n insanlar bol ve kal›n giysilerle, vücut
›s›s›n›n d›ﬂar›ya at›lmas›n› önlerler. Normal bir
insan, 2,5 m2 bir deri alan›na sahiptir. Hareket
halinde k›ﬂ›n 100 kcal/h d›ﬂar›ya enerji atar. Bol
giysilerde vücutla d›ﬂ hava aras›nda husule gelen
hava boﬂlu¤u çok iyi bir izolasyon tabakas› teﬂkil eder.
2- Ülkemizde hemen hemen bütün kazan daireleri
bodrum katlar›n›n en kötü bölümlerinde tesis
edilmiﬂtir. Bu hacimlerde kazanlar yanma için
gerekli taze havay› alamaz. Yanma eksik olur,
verim düﬂer, yanmam›ﬂ gazlar ço¤al›r. Ayn›
ﬂekilde bu gazlar dar, küçük ve kirli bacalarda
bo¤ulur. ﬁehir hava kirlili¤ine esas teﬂkil eden
olaylardan biri budur.
3- Evlerimizde; kazanlar› düﬂük s›cakl›kta gecegündüz yakmak, gündüzleri yak›p, gece söndürmekten daha ekonomiktir. K›ﬂ günleri; s›cak
suyu haftan›n yedi günü 42°C’da devaml› vermek haftada 3 gün vermekten daha ucuza mal
olabilir.
4- Antre,koridor,merdiven holü, bodrum ve kullan›lmayan kiler ve odalardaki radyatörleri
söküp att›¤›m›z takdirde konforumuzdan hiçbir
ﬂey kaybetmeyiz.
5- Her radyatöre termostatik vana monte edilmeli
ve uygun s›cakl›kta ayarlanmal›d›r.
6- K›ﬂ›n so¤uk günlerde evin iç s›cakl›¤›n› en çok
20°C konfor s›cakl›¤›na ayarlay›n›z.
7- Giyiminize dikkat ediniz. Özellikle yaﬂl› ve
çocuklar›n giysilerini uygun seçiniz.
8- Odalarda; masa, sandalye ve yataklar›n›z› d›ﬂ
duvarlardan uzak tutunuz.
9- Güney cephesi pencerelerden gündüzleri güneﬂ
girmesini sa¤lay›n›z. Geceleri bu pencereleri
pancur, perde ve rüzgarl›k ile kapat›n›z.
10- Geceleri uyurken kal›n örtünerek oda s›cakl›¤›n›
15°C ila 18°C’ye düﬂürünüz.
11- Güneﬂ alan camlar›n›z› her gün temizleyiniz.
Güneﬂin pasif ›s›tmas›n› sa¤lay›n›z. Bu cam önlerinde yeﬂil bitki üretiniz.
12- Gece, gündüz ›s›nan evleri %50-%55 rutubetlendiriniz. 18°C ›s›nan bir odan›n rutubetlendirilmesi halinde hissedece¤iniz efektif konfor s›cakl›¤› 20°C üstünde olacakt›r. Çünkü, nemli hava
s›cakl›¤› daha iyi tuttu¤undan, buharlaﬂma
azalacak vücudunuz daha az ›s› kaybedecektir.
13- Çok so¤uk günlerde özellikle yaﬂl› ve çocuklar›
bal, ﬂeker ve vitaminle takviye ediniz. ‹nsanlar
bu takviye ile bulunduklar› s›cakl›ktan 2°C fazla

konfor hissedebilirler.
14- Radyatörlerin üstlerini ve önlerini kapatmay›n›z.
15- Radyatör arkalar›n› tecrid ediniz.
16- S›cak su olmayan günler banyo radyatörünü
k›s›n›z.
17- Perdelerinizin radyatör önünü kapatmamas›na
dikkat ediniz.
18- Kullanmad›¤›n›z oda, kiler antre ve merdiven
radyatörlerini kapat›n›z.
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