BÖLÜM 12

12- ISITMA TES‹SATI UYGULAMALARI

12.1. YÜKSEK YAPILAR
Günümüzdeki yap› tekni¤inde yüksek bloklar
giderek daha büyük ölçüde kullan›lmaktad›r. 50 m
yüksekli¤in, yani 15 kat›n üzerine ç›k›ld›¤›nda genel
olarak mekanik tesisatta ciddi sorunlar ortaya ç›kar
ve bu özel sorunlar tesisat mühendisi taraf›ndan
dikkatle ele al›nmal›d›r.
Yüksek yap› ›s›tma, havaland›rma, klima tesisat›
tasar›m› yüksek statik, bas›nç rüzgar etkisi, baca
etkisi, iç hava kalitesi, hava taﬂ›nmas›, yang›n
güvenli¤i, acil durum prosüdürleri, deprem
önlemleri, bina yönetim sistemi ve zonlama
gereksinimlerini dikkate almak zorundad›r. Yap›n›n
mimari tasar›m›nda tesisatla ilgili rezervasyonlar
üzerinde önemle durulmal›d›r. Yüksek yap›larda
tamamen haval› (Özellikle V.A.V. kutulu) veya
tamamen sulu (Özellikle 2 veya 4 borulu fan coilli)
sistemler kullan›labilir.
Ancak bunlar›n kar›ﬂ›m› olan hem haval› hem sulu
sistemler uygulamada daha yayg›nd›r. Yüksek
yap›larda sistem seçiminde ekonomik kriterler ön
plandad›r. Yat›r›m ve iﬂletme maliyetlerini optimize
eden çözümler araﬂt›r›lmal›d›r. Bu tip uygulamalarda
yap›lacak yanl›ﬂl›klar büyük boyutlarda kaynak
israf›na neden olur. Burada sadece ›s›tma tesisat›
üzerinde durulacak ve yüksek bloklarda uygulanacak
›s›tma tesisat›n›n özellikleri tart›ﬂ›lacakt›r.
12.1.1. Is› Kay›p ve Kazançlar›
Yüksek bloklar genellikle çevrelerindeki yap›lar›n
aras›ndan
tek
baﬂlar›na
yükselirler
ve
korunmas›zd›rlar. Yüksek bloklarda gölgeleme etkisi
olmad›¤›ndan güneﬂten olan ›s› kazanc› önemli
mertebelerdedir. ‹kinci önemli konu gün boyunca bu
›s› kazanc› de¤eri güneﬂin konumuna göre de¤iﬂir.
Yüksek bloklarda rüzgar etkisi ise çok önemli ikinci
bir faktördür. Rüzgar h›z› yerden olan yükseklikle
artar. Bu yüksek rüzgar h›z›na ba¤l› olarak binan›n
rüzgar yönündeki cephesinde önemli bir pozitif
bas›nç ve aksi yönde önemli bir negatif bas›nç
oluﬂur. Bina cephesi aç›kl›klar›ndan s›zan hava çok
fazlad›r. Is› kayb› hesaplar›nda yükseklik etkisi
gözönüne al›nmal›d›r. Ayr›ca kalorifer kolonlar›nda
aﬂa¤› katlarda 90°C olan su s›cakl›¤›, üst katlara
ç›kt›¤›nda (kolonlarda ›s› yal›t›m› yoksa) 90°C
olmayacakt›r. Bu amaçla DIN 4701 yeni bask›s›nda
detayl› bir hesap yöntemi verilmiﬂtir.
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Baca etkisi ise yüksek bloklar›n bir baﬂka önemli
özelli¤idir. So¤uk d›ﬂ hava ve s›cak iç hava; yüksek
blok merdiven kovan›nda ve di¤er dikey ﬂaftlarda
yukar› do¤ru bir hava hareketi oluﬂturur. Aynen
bacalarda oldu¤u gibi alt katlardan ve ana giriﬂten
giren hava düﬂey ﬂaftlarda yukar› yükselir. Bu olay
özellikle alt katlar› ve ana giriﬂleri etkiler. Bu
nedenle ana giriﬂlere döner kap› yap›lmas›, s›cak
hava perdeleri uygulanmas› veya ekstra döﬂemeden
›s›tma veya s›cak hava apareyleri kullan›lmas›
önerilen önlemler aras›ndad›r.
12.1.2. Çevre ve Çekirdek Zonlar›
Yüksek bloklar genellikle derinlemesine planlan›r.
Buna göre çevrede d›ﬂa bakan hacimler ve ortada
d›ﬂar› ile hiç iliﬂkisi olmayan çekirdek hacimleri
ortaya ç›kar. Yüksek bloklar›n en önemli
özelliklerinden biri budur.
Çevre zonunda güneﬂin, d›ﬂ hava s›cakl›¤›n›n ve
rüzgar›n etkilerine ba¤l› olarak sürekli de¤iﬂen bir
›s›tma yükü geçerlidir. Çekirdek zonda ise yükler
zamana ba¤l› olarak büyük farkl›l›k göstermez ve
sabittir. Bu sabit yük genellikle yapay ayd›nlatmaya
vs. ba¤l› olan yüksek iç kazançlar nedeniyle yaz-k›ﬂ
so¤utma yönündedir. O halde yüksek bloklardaki
›s›tma tesisat› planlan›rken çevre zonlarla, iç zon
mutlaka birbirinden ayr›lmal› ve çok zonlu bir sistem
düﬂünülmelidir.
12.1.3. Yüksek Statik Bas›nç
Yüksek bloklarda s›cak su ile ›s›tma yap›ld›¤›nda
büyük bir statik bas›nç ortaya ç›kacakt›r. Is›tma
sistemi içinde bas›nca en duyarl› elemanlar kazanlar
ve radyatörlerdir. Normal radyatör ve kazanlar 4 bar,
özel sipariﬂ edildi¤inde ise 6 bar bas›nca dayan›kl›
olarak üretilirler. Bina yüksekli¤i 60 m'yi, baﬂka baz›
faktörleri ve emniyet pay› dikkate al›nd›¤›nda
yaklaﬂ›k 50 metreyi geçmemelidir.
Yüksekli¤i 50 m'yi aﬂan bloklarda ise sistemin düﬂey
do¤rultuda iki veya gerekirse daha fazla say›da
bölüme (zona) ayr›lmas› gerekir. Sistemin ikiye
bölünmesinde genellikle ara tesisat kat› kullan›l›r.
Pratik olarak yüksek bloklarda her 20 kata bir galeri
kat yap›l›r. Kalorifer 1. Bölüm tesisat›nda 20 kat
yukar›ya do¤ru da¤›t›m yap›l›r. S›hhi tesisatta ise
galeri kattaki hidrofor sistemi 10 kat aﬂa¤›ya, 2.
Hidrofor sistemi ise 10 kat yukar›ya su basar. Kazan

bodrumda veya özellikle do¤al gaz halinde çat›da
olabilir. Çat›daki kazan daireleri yüksek bloklarda,
çok uzun bacan›n yap›m maliyetinden ve k›ymetli
inﬂaat alan›ndan tasarruf sa¤lad›¤› için çok büyük
avantaj yarat›r.
Ara tesisat kat›nda bir ›s› de¤iﬂtirici kullan›l›r.
Kazanda üretilen s›cak su ile bu ›s› de¤iﬂtirgecinde,
yaklaﬂ›k 5°C daha düﬂük s›cakl›kta yine s›cak su elde
edilir. Yüksek bloktaki kazanla ara tesisat kat›
aras›ndaki daireler kazandan, ara bloktan sonraki
daireler ise ›s› de¤iﬂtirgecinden beslenir.
Bas›nç zonlamas›n›n amaçlar›:
a- Sistemin statik bas›nc›n› azaltmak,
b- Alt/üst bas›nç fark›n› azaltmak,
c- Ak›ﬂkan debisini kontrol edebilmektir.
Ara tesisat katlar› en fazla 20 katta bir, yani yaklaﬂ›k
max. 60 mSS (6 bar) bas›nç yaratacak ﬂekilde
oluﬂturulmal›d›r.
Her bas›nç zonu eﬂanjörü, hidroforu, pompas› vs.
gibi ba¤›ms›z iﬂletme ve kumanda elemanlar›na
sahip olmal›d›r.
12.1.4. Sistem Seçimi
Yukar›dakiler özetlenirse üç ana özellik ortaya
ç›kmaktad›r:
a. Yap›n›n çeﬂitli cephelerinde güneﬂten gün
boyu de¤iﬂen önemli ölçüde ›s› kazanc› vard›r.
b. Rüzgar etkisine ba¤l› olarak, aç›labilen en
küçük aral›ktan kontrol edilemeyen bir hava
s›z›nt›s› söz konusudur.
c. Yapay ayd›nlatmaya ba¤l› olarak çekirdek
bölgelerde önemli bir iç ›s› kazanc› vard›r.
Bu özellikler gözönüne al›nd›¤›nda,
Çevre zonunda de¤iﬂikliklere çabuk cevap verecek
ve otomatik kontrolla kontrol edilebilen h›zl› bir
›s›tma sistemi düﬂünülmelidir. Bu anlamda çevre
zonlar› için örne¤in; döﬂemeden ›s›tma gibi ataleti
fazla sistemler düﬂünülmemelidir. Konvektör, panel,
alurad tipi radyatörler ve fan-coil gibi su hacmi az
olan ›s›t›c›lar bu zonlar için en uygun çözümdür.
Her hacimdeki ›s›t›c› ba¤›ms›z olarak kontrol
edilebilmelidir.
Çevre
zonunda
aç›labilen
pencereler
kullan›lmamal›d›r. Bu nedenle ›s›tma ile birlikte
havaland›rma da yap›lmal› ve hacimlere gönderilen
temiz hava oda s›cakl›¤›ndan 3 veya 4°C fazla
s›cakl›¤a kadar santralda ›s›t›lmal›d›r.
Çekirdek hacimleri için ›s›tma gerekmez. Sadece
havaland›rma yeterlidir. Gönderilen havan›n

s›cakl›¤› ayarlanarak iç ›s› kazançlar› karﬂ›lanabilir.
Genellikle verilen hava s›cakl›¤›n›n, oda
s›cakl›¤›ndan 5°C daha düﬂük olmas› yeterlidir.
Ancak otomatik kontrol egzost havas›ndan ald›¤›
sonuca göre hava s›cakl›¤›n› 14°C'ye kadar
düﬂürebilmektedir.
Asl›nda yüksek bloklar için en uygun sistem düz
›s›tma ve havaland›rma yerine, klima tesisat›
kullan›lmas›d›r. Çevre zonlar› için V.A.V. veya fancoilli sulu sistemler, çekirdek zonu için de hava
üfleyen klima santral›, hava kanallar› ve da¤›t›c›
menfezlerden oluﬂan sistemler veya V.A.V. sistem en
uygunlar›d›r.
12.1.5. Is› Geri Kazanma
Yüksek blok ›s›tma ve so¤utma sistemleri ›s› geri
kazanma uygulamalar› aç›s›ndan geniﬂ imkanlar
yarat›r. Baz› zonlar›n ›s›t›l›rken, baz›lar›n›n
so¤utulmas› bu imkan› yaratan ana etkendir.
Bu konuda ASHRAE Handbook'lar›nda geniﬂ
uygulama örnekleri bulunmaktad›r. Yüksek
bloklarda uygulanabilecek ilginç bir fikir ayn› su
devresine ba¤l› ›s› pompalar› ile ›s›tma ve
so¤utman›n yap›lmas›d›r. Bu su devresine, ayr›ca
ihtiyaca göre devreye girmek üzere, s›cak su kazan›
ve su so¤utma kulesi ba¤l›d›r. Ayn› zamanda ›s›tma
ve so¤utma yapan ›s› pompalar›ndan so¤utma yapan›
ortak su devresine ›s› verirken ›s›tma yapan ›s›
pompas› ›s› çeker. Ortak devrede dolaﬂan suyun
s›cakl›¤›n› sabit tutabilmek için gerekli ilave ›s›tma,
s›cak su kazan› ile karﬂ›lan›r.
12.1.6. Yüksek Bloklarla ‹lgili Tesisat Notlar›
1. Kazanlarda iﬂletme bas›nc›
‹ﬂletme Bas›nc› = (Kazan alt seviyesi ile aç›k
genleﬂme kab› üst seviyesi fark› + pompa bas›nc›)
x Emniyet faktörü
Pompa bas›nc› yaklaﬂ›k 5 mSS al›nabilir.
Emniyet faktörü özellikle kömürlü kazanlar için
geçerlidir ve bu kazanlarda elektrik kesilmesi vs.
nedeni ile dolaﬂ›m pompas›n›n durmas›n›
gözönüne al›r. De¤eri 1,10 al›nabilir. (Yüksek
blokda kömürlü kazan kullanmay›n›z.)
2. Boyleri Besleyen Kazan Ayr› Olmal›d›r. Boyler
beslemesinde 90/70°C sabit s›cakl›kta su gerekir.
Ayr›ca yaz-k›ﬂ bütün y›l çal›ﬂ›r. E¤er boyler ›s›tma
kazan›ndan beslenirse yaz›n kazan düﬂük
kapasitede ve verimsiz çal›ﬂ›r. Ayn› zamanda ›s›tma
sistemi d›ﬂ hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak de¤iﬂen
farkl› s›cakl›kta su ile beslenmelidir. Bu durumda
boyler ba¤lant›s› için özel önlem al›nmas› gerekir.
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Bina ve boyleri ayn› kazandan ›s›tmak gerekirse,
3 yollu vana kullanarak iki farkl› s›cakl›kta su
elde edilebilir. Ancak boyler kazan›n› ay›rmak,
yaz iﬂletmesi de dikkate al›nd›¤›nda genelde
iﬂletmede daha ekonomiktir.
3. Boyler yerleﬂimi ve Cinsi. Yüksek binalarda
serpantinli boyler kullan›lmal›d›r. Kalorifer
bas›nc› 25 mSS'yi geçince çift cidarl› boylerlerde
çökme olabilir. Ayr›ca serpantinli boyler az yer
kaplad›¤› ve ›s›nma süresi daha k›sa oldu¤u için
de avantajl› olacakt›r. Silindirik kaplar›n içeriden
gelen bas›nca dayan›kl›l›¤›, d›ﬂtan gelen bas›nca
göre daha fazlad›r. Bu nedenle 6 bar iﬂletme
bas›nc›ndaki bir çift cidarl› boylerde kalorifer
devresi bas›nc› en fazla 2,5 bar olabilir. Boyler
içerisindeki suyun boﬂalt›ld›¤› yerlerde, kalorifer
devresi suyu dolu ise, çift cidarl› boylerlerde
çökmeler olur. Sonuçta yüksek yap›larda
serpantinli boyler kullan›lmal›d›r.
4. Pompa: Islak rotorlu pompalar›n max. kullanma
bas›nc› 60 mSS de¤erindedir. Bina yüksekli¤i 60
m'den fazla (veya pompaya gelen statik bas›nç 6
bar'dan (60 mSS)( fazla ise kullan›lacak bütün
pompalar sfero döküm olmal› ve santrifüj
pompalarda mekanik salmastra kullan›lmal›d›r.
5. Uzama: Yüksek bloklarda borularda s›cakl›k ve
uzun mesafeler nedeniyle uzama önemli
mertebededir. P.V.C. borularda ise uzama çelik
borular›n 7 kat› mertebesindedir. (ﬁekil 7.18)

ﬁekil 12.1
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Kalorifer kolonlar›nda, sabit nokta yap›lacak
yerler belirlenmelidir. Uzama miktar› 30 mm'yi
buldu¤unda bir boru kompansatör kullan›lmal›d›r.
Uzama miktar›, özel branﬂman ve esnek
ba¤lant›lar varsa en fazla 50 mm., klasik
uygulamalarda ise 30 mm. de¤erini aﬂt›¤›nda
ikinci boru kompansatör kullan›lmal›d›r. Bu
amaçla özel olarak Hac› Ayvaz firmas› taraf›ndan
kalorifer tesisat› için üretilen k›lavuzlu (yatakl›)
kompansatörler söz konusu tesisatta baﬂar› ile
kullan›lmaktad›r. (ﬁekil 7.19)
Yaklaﬂ›k 1 m boru 100°C s›cakl›k fark›nda 1 mm
uzad›¤›ndan, branﬂmanlar da dikkate al›narak
kompansatörlerin her 30 m'de bir konulmas›
uygundur. Kompansatör kullan›lam›yorsa
boruda Omega yap›larak da uzama al›nabilir.
Omega (veya kompansatör) ilk ve son
branﬂman›n ortas›nda yap›lmal›d›r. (ﬁekil 12.1)
Alt kattan itibaren kolonda ilk sabit nokta,
bodrumdaki yatay boru uzunlu¤unun yaklaﬂ›k
iki kat› bir mesafede teﬂkil edilebilir. E¤er bir tek
kompansatör veya omega kullan›lacak ise üst
taraftaki sabit nokta sondan 3. veya 4. katta
olabilir.
Çat›daki haval›k borular› kolonlardan sonra
yaklaﬂ›k 5 m yatay uzunlukta olmal›d›r.
Radyatör branﬂman borular› uzaman›n fazla
oldu¤u noktalarda en az 2-2,5 m yap›lmal›d›r.

ﬁekil 12.2 / YÜKSEK BLOKLARDA SON KAT RADYATÖRÜNÜN DÖNÜﬁ BORUSUNA BA⁄LANTISI
Duvar geçen branﬂmanlardan kaç›n›lmal›,
zorunlu ise duvar geçiﬂinde esnek kovan
kullan›lmal›d›r.
En üst kat›n dönüﬂ kolonu ile radyatör ç›k›ﬂ
ekseni aras›ndaki seviye fark› hesaplanan uzama
de¤erinden yaklaﬂ›k 2 cm daha fazla olmal›d›r.
Yani pratik olarak 5 - 6 cm olmal›d›r.
E¤er bu sa¤lanam›yorsa, dönüﬂ kolonu üzerine
bir parça ilave edip üzerine pürjör tak›lmal›d›r.
(ﬁekil 12.2) Radyatör branﬂman ba¤lant›lar›
radyatöre direkt ba¤lanmamal›d›r. Aksi halde
pirinç vanadan veya ek noktas›ndan kopar. Bu
amaçla bir dirsek ve köﬂe radyatör vanas›
kullan›lmas›, branﬂman uzunlu¤unun 1-2 mt
olmas› yararl› olacakt›r. (ﬁekil 12.3)
Kalorifer kolonlar›ndan duvar geçiﬂlerinde,
a. Esnek kovanlar oluﬂturulmal›,
b. Bu sa¤lanam›yorsa branﬂmanlar duvar›
geçmeden önce yaklaﬂ›k 2 m yatay ilerlemeli,
c. Boru geçiﬂlerinin olaca¤› duvarlarda korozyon
riski nedeniyle Ytong tipi kireç esasl› malzeme
kullan›lmamal› veya borunun bu malzeme ile
temas›n› önleyecek özel kovan kullan›lmal›d›r.
Boru geçiﬂ delikleri yine ayn› korozyon nedeni
ile kesinlikle alç› ile doldurulmamal›d›r.
Kolonlar›n döﬂeme geçiﬂlerinde kovan
kullan›lmal›d›r.
6. Kalorifer
tesisat›
kesinlikle
kaynakl›
yap›lmal›d›r. Fittings kolonlarda ve k›sa
branﬂmanlarda kullan›lmamal›d›r.
7. Is›t›c›: Döküm ve panel radyatörler 4 Atü iﬂletme
bas›nc›na dayanacak ﬂekilde üretilirler. Yüksek
yap›lar için radyatör sipariﬂ verirken 6 Atü
iﬂletme bas›nc›nda kullan›laca¤› sipariﬂte
belirtilmelidir. 4 Atü ve 6 Atü radyatörlerin
fiyatlar› ayn›d›r. Eﬂanjör kullan›lan yüksek
yap›larda da statik bas›nc›n 6 Atü de¤erini
geçmemesi, özel bir nedenle bu de¤er aﬂ›lacaksa,

ﬁekil 12.3 / YÜKSEK BLOKLARDA RADYATÖR
BRANﬁMANLARI
yüksek bas›nca dayan›kl› Alurad veya benzeri
›s›t›c›lar kullan›lmas› gerekir.
8. Yüksek statik bas›nçl› tesisatta kosva vana
kullanmaktan kaç›n›lmal›d›r. (Boru uzamalar›nda
zay›f nokta oluﬂturdu¤› için) Bunun yerine bütün
radyatörlere dönüﬂ vanas› kullan›lmal›d›r.
Kullan›lacak sürgülü vanalar PD 10 kalitesinde
olmal›d›r.
9. DIN normunda büyük tesisler ve statik bas›nc›
fazla olan yap›larla ilgili istenenler için ilgili
bölümden yararlan›labilir.
12.1.7. Yüksek Bloklarda Pratik Notlar
1- Yüksek bloklarda ND 10 kalite alt›nda sürgülü
vana kullan›lamaz.
2- Yüksek binalarda 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- 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.
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ﬁekil 12.4 / YÜKSEK BLOK AÇINIM ﬁEMASI (Bodrum - 12. kat aras›)
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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 yolu
kontrol vanas› primer devreye konulmal›d›r.
Böylece bu vanan›n kireçlenme, bas›nç gibi
etkilerden korunmas› mümkün olur.
12.1.8. Yüksek Binalar ‹çin Bacada Al›nacak
Önlemler
1- Baca sistemi seçiminde kenetlenmeli sistemler
tercih edilmelidir. Kaynakl› sistemlerde kaynak
bölgelerinin s›caktan etkilenmesi sebebi ile
so¤uma esnas›nda gevrekleﬂme olur ve bu
bölgelerde kritik durumlarda çatlaklar meydana
gelebilir. Baca gazlar› içerisindeki zehirli Nox
gazlar›n›n bu çatlaklardan s›zabilece¤i göz
önünde bulundurulmal›d›r. Çok katl› binalarda
kullan›lan çift cidarl› paslanmaz çelik bacalar›n
›s›l genleﬂmeleri dikkate al›nmal› ve bu
genleﬂmeleri absorbe etmek için baca sistemi
üreticileri taraf›ndan, kalite kontrollü fabrika
ﬂartlar›nda imal edilmiﬂ genleﬂme elemanlar›
kullan›lmal›d›r. Çift cidarl› baca sistemi
yaparken iç cidar› s›cakl›k de¤iﬂimlerini
karﬂ›layacak ﬂekilde d›ﬂ cidardan ba¤›ms›zca
hareket edebilmelidir.
2- Çok katl› binalarda düﬂük s›cakl›k kazan›
kullan›lmas› durumunda bacalar›n ç›k›ﬂa yak›n
k›s›mlar›nda yo¤uﬂma olabilir. Bunun önlenmesi
için ç›k›ﬂa yak›n bölgeye konulacak bir fan ile
s›cakl›k çi¤ noktas› alt›na düﬂmeden baca gazlar›
d›ﬂar› at›labilir. Di¤er bir yol ise yard›mc› hava
düzene¤i kullanmakt›r. Bu düzenek baca gaz›n›n
h›z›n› artt›rarak baca gazlar›n›n yo¤uﬂmadan
d›ﬂar› at›lmas›n› sa¤lar, kazan›n yanmad›¤›
sürelerde havaland›rma yaparak baca içindeki
›slakl›¤› kurutma etkisi yapar ve yanman›n hava
çekiﬂindeki de¤iﬂimlerden etkilenmeden düzenli
olmas›n› da sa¤lar.
3- Birden fazla kazan›n bulundu¤u ›s›tma
istemlerinde zorunlu kalmad›kça ayn› bacaya iki
kazan ba¤lanmamal› ve bunlar›n yak›tlar›n›n ve
brülörlerinin ayn› tip olmas›na dikkat
edilmelidir. Bacan›n yo¤uﬂma olacak bölgelerine
yo¤uﬂan suyun toplanarak drenaj edilece¤i
kondens kollektörleri konulmal›d›r. Duman
kanallar›nda fazla yön de¤iﬂtirmeden kaç›n›lmal›
ve mümkünse uzunluklar› baca yüksekli¤inin

maximum 1/4'ü olmal›d›r. Zorunlu haller d›ﬂ›nda
kanal baca ba¤lant›s› 135° te'ler ile yap›lmal›d›r.
Her 30 metrede bir gözetleme parças›
konulmal›d›r.
4- Bacalara paratoner tak›lmas› ve topraklama
hatt›n›n yap›lmas› gereklidir. Duman gaz› ve
kurum yanmas› bina içinde yang›na sebebiyet
vermeyecek ﬂekilde baca d›ﬂ duvarlar›n›n ›s›
yal›t›m› yap›lmal› ve baca bu yanmalardan
etkilenmemelidir. Bacalar bina içerisinde
ç›kacak yang›nlara karﬂ› dayan›kl› olmal› ve
yang›n›n ›s› iletimi yoluyla di¤er katlara
geçmesini engellemelidir. Cift cidarl› bacalarda
kullan›lan izolasyon malzemesi yanmaz
özellikte olmal›d›r. Baca yan›c› bir zemin ya da
tavan›n içinden geçti¤inde 50 mm'lik bir serbest
hava aral›¤› korunmal› ve yang›n durdurucu
eleman kullan›lmal›d›r.,
5- Özellikle yüksek binalara bacan›n çat›ya son
deste¤i 1,5 metre aﬂacak ﬂekilde yerleﬂtirilmesi
gerekli oldu¤unda, bu uzatma ek bir destekle
donat›lmal›d›r. Bu amaçla bir germe teli kuﬂa¤›
kelepçelenmeli ve bu kuﬂa¤a rijit germeler,
tercihen demir köﬂebentler ba¤lanmal› ve
bölgedeki ortalama rüzgar h›z› kontrol
edilmelidir.
12.2. ÇATI ISI MERKEZLER‹
Yak›t olarak fuel oil veya kömür kullan›m›nda ›s›
merkezinin çat›da oluﬂturulmas›nda en önemli
sak›nca, yak›t›n çat›ya taﬂ›nmas›, depolanmas› ve bu
depolanman›n getirdi¤i statik yüklerdir. Oysa do¤al
gaz sözkonusu oldu¤unda kazan dairelerini çat›
kat›nda düzenlemek büyük avantajlar sa¤lamaktad›r.
Özellikle atmosferik brülörlü döküm do¤al gaz
kazanlar› ile çat› ›s› merkezleri mutlaka birlikte
düﬂünülmesi gerekli kavramlar olarak eski ve yeni
bütün yap›larda de¤erlendirilmelidir. Bu yolla önemli
ölçüde avantaj ve farkl›l›k yaratmak mümkündür.
Is› merkezinin çat›da oluﬂturulmas›, do¤al gaz halinde
teknik ve ekonomik avantajlar› yan›nda, bazen yap›
kullan›m› aç›s›ndan da bir gereklilik olabilmektedir.
Örne¤in:
a- Bodrum katta park yeri kazanabilmek,
b- Bodrum katta çeﬂitli amaçl› kullan›m sahalar›
kazanabilmek,
(Büyük marketlerde al›ﬂveriﬂ sahas›, tek aileli
evlerde hobi odalar›, jimnastik salonu vs)
c- Yüksek zemin suyu seviyesi veya kayal›k
temel nedeniyle
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12.2.1. Çat› Is› Merkezlerinin Avantajlar›
1. Kazan dairesi aç›s›ndan
a- Bodrum kat› yap›lmas› mümkün olmayan
yerlerde ideal çözümü getirir
b- K›ymetli bodrum katlar›n› kazanmak mümkün
olur.
c- Do¤al gaz için gerekli pahal› havaland›rma ve
emniyet önlemlerinden ekonomi sa¤lan›r. Herhangi
bir gaz s›z›nt›s› riski ve bunun yaratt›¤› patlama
tehlikesi çat› kat›nda bulunmayacakt›r.
Olas› bir gaz s›z›nt›s›, gaz havadan hafif oldu¤undan
yükselerek çat›daki havaland›rma bacas›ndan d›ﬂar›
kaçaca¤› için binada tehlike yaratmayacakt›r. Ayr›ca
herhangi bir patlama halinde, çat›n›n kolayca
y›rt›larak bas›nc› yok etmesi sonucu, binada oturma
mahallerinde herhangi bir hasar yaratmayacakt›r.
d- Do¤al gaz halinde depolama gerekmedi¤inden,
kazan dairesinde fazla yere gerek yoktur.
e- Yak›t depolama için depo yat›r›m›na ihtiyaç
yoktur. Sadece bir boru ile do¤al gaz›n çat›ya
taﬂ›nmas› gerekir.
Do¤al gaz havadan hafif oldu¤undan, bir bas›nç
kullan›m›na bile gerek kalmaks›z›n kendili¤inden
yükselir.
2. Baca Aç›s›ndan
a- Kazanlar›n do¤al gaza dönüﬂümünde en büyük
problem kömüre göre geliﬂi güzel projelendirilmiﬂ
ve kötü yap›lm›ﬂ bacalardan kaynaklanmaktad›r.
Do¤al gazda dumandaki yüksek su buhar› oran›
dolay›s› ile bacada yo¤uﬂma olmaktad›r. Bu yo¤uﬂan
sular bacaya komﬂu duvarlardan isli kara bir leke
olarak yaﬂam mahallerine s›zmakta ve istenilmeyen
bir durum yaratmaktad›r. Bunun önüne geçilmesi
için çok pahal› önlemler gerekir. Böyle bir durumda
bacan›n iptal edilerek, kazan dairesinin çat›da
düzenlenmesi basit ve pratik bir önlemdir.
b- Yeni yap›lacak binalarda baca olmayacak, gerek
yap›m masraf›, gerekse kazan›lan inﬂaat alan›
olarak önemli bir avantaj sa¤layacakt›r.
c- Baca çekiﬂindeki de¤iﬂmeler ve bodrumda kazan
dairelerindeki havaland›rma cihazlar›n›n yanmaya
etkileri (vakum etkisi) ortadan kalkacakt›r. Böylece
kazanda iﬂletme kolayl›¤› ve verim art›ﬂ› elde
edilecektir. Çekiﬂteki de¤iﬂmeler dolay›s› ile ortaya
ç›kan kötü yanma ve kurum problemleri
olmayacakt›r.
d- Durma s›ras›nda baca çekiﬂi olmad›¤›ndan
kazanda so¤uma olmaz.
e- Bacan›n temizlik ve iﬂletme giderleri azal›r.

3. Kazan aç›s›ndan
a. Kazanda statik bas›nç olmayaca¤› için bütün
uygulamalarda (yüksek bloklarda bile) normal
tip kazan kullan›labilir.
b. Bacada yo¤uﬂma problemi olmad›¤›ndan baca
gaz› s›cakl›¤› düﬂürülebilir ve kazanda en yüksek
verim de¤erlerine ç›kabilir.
c. Atmosferik brülörlü kazanlar bu uygulama
için idealdir. Bu kazanlarda sa¤lanmas› gerekli
baca çekiﬂi çok küçüktür. Ayn› ﬂekilde üflemeli
brülör kullan›lmas› halinde yine fazla baca çekiﬂi
gereksinmeyen yüksek bas›nçl› brülörler
kullan›lmal›d›r. Bu her iki tip kazan da göreceli
olarak küçük kazan tipleridir. Ayr›ca dilimli
döküm kazanlar›n taﬂ›ma avantaj› da vard›r.
Bunlar›n çat›ya taﬂ›nmas› problem yaratmaz.
4. Boru tesisat› aç›s›ndan
a- Aç›k genleﬂme kab› kullanan sistemlerdeki
emniyet gidiﬂ ve dönüﬂ borular› haberci borular›
ve bu borular›n bütün katlarda kaplad›¤› kay›p
alandan ekonomi sa¤lanacakt›r. Bunlardan
oluﬂan ›s› kayb› ve aç›k genleﬂme kab›ndan
emilen hava problemleri ortadan kalkar. Çat›
kat›ndaki merkezlerde kapal› genleﬂme kab›
kullan›l›r. Genleﬂme deposu sistemin susuz
kalmamas› için kazan›n üst seviyesinden daha
yukar›ya monte edilir.
b- Sistemin havas›n› almak kolaylaﬂ›r.
c- Kazanla birlikte pompa ve di¤er armatürler de
düﬂük bas›nç alt›nda çal›ﬂ›rlar. Ayr›ca sistemde
çat› kat›nda klima ve havaland›rma santralleri de
varsa bu cihazlara olan ba¤lant› daha
k›salacakt›r.
12.2.2. Sistemin Dezavantajlar›
a- Bu sistemin en önemli dezavantaj› kazan ve
pompa taraf›ndan yarat›lan sesin izole edilerek
yap›ya geçmesinin önlenmesidir. Ancak konut
›s›tmas›nda kullan›lan boruya tak›lan cinsten
dolaﬂ›m pompalar›nda (›slak rotorlu pompalar)
herhangi bir ses problemi yoktur. Atmosferik
brülörlü kazanlar kullan›l›rsa ses problemi hiç
olmayacakt›r.
b- Boru ﬂebekesi üstten da¤›tma üstten toplama
yap›ld›¤›nda boru maliyetleri de¤iﬂmez. Ancak iki
kattan daha yüksek yap›larda alttan da¤›tma alttan
toplama sistemi yap›lmal› ve çat› ›s› merkezinden
aﬂa¤›ya inen kolona ba¤lanmal›d›r. Buna karﬂ›l›k
emniyet gidiﬂ ve dönüﬂ borular›n›n kalkmas› bu
ana kolonun maliyetini kompanse eder.
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c- Kazan dairesi henüz kaba inﬂaat bitiminde
tamamlanmal›d›r. Ayr›ca döﬂeme desteklenmelidir.
350 kw kadar olan küçük kapasitelerde kazanlar
mahya alt›nda, kiriﬂ üzerine monte edildi¤inde
genelde özel önlemler gerekmeyecektir.
d- Çat›da uygun boru geçiﬂ delikleri b›rak›lmal›d›r.
e- Çat› kat› yeterli yükseklikte olmal›d›r.
f- Yak›t ba¤lant›s›, elektrik kablosu ba¤lant›lar› ve
kazan so¤uk su ba¤lant›lar›n›n çat›ya kadar
uzat›lmas› ilave yat›r›m maliyeti getirir. Çat› ›s›
merkezlerinin yat›r›m maliyeti, do¤al gazda daha
ekonomiktir.
Çat› ›s› merkezleriyle, bina alt›ndaki ›s› merkezi
karﬂ›laﬂt›rmas› Tablo 12.11'de verilmiﬂtir.

yönünde kilitsiz ve kolay aç›labilen cinsten
olmal›d›r. Merdiven basamakl› yada gemici
merdiveni tipinde sabit yap›lmal›d›r.
7- Kazanlar›n oturmas› için titreﬂim izoleli kaideler
yap›lmal›d›r. (Atmosferik tip brülörlü kazanlarda
buna ihtiyaç yoktur.)
8- Do¤al gaz besleme boru hatt› için bir boru ﬂaft›
oluﬂturulmal›d›r. Bu ﬂafta kontrol amac› ile her
kattan ulaﬂ›labilmeli ve bu ﬂaft havaland›r›lmal›d›r.
Ya da merdiven boﬂlu¤undan, duvara yak›n olarak
çelik boru ile (do¤al gaz borusu) çekilmelidir.
9- Kazan dairesinde havaland›rma aç›klar› hesab›
ve yap›m› için TS 7363 ve MMO 133 nolu
yay›n› geçerlidir.

12.2.3. Çat› ›s› Merkezleri ‹çin Teknik ﬁartlar
a. Kazan dairesi yap›s› ile ilgili ﬂartlar.
1- Çat› kat›n›n ve tüm yap›n›n stati¤inde kazan
dairesinin etkisi dikkate al›nmal›d›r. Kazan›n
iﬂletme a¤›rl›¤› esas olmakla birlikte, genelde
1000-2000 kg/m2 lik bir yük hesaplanmal›d›r.
Çat›larda 2-4 m3 hacimli su depolar›n›n ve
genleﬂme
depolar›n›n
monte
edildi¤i
düﬂünülürde, toplam a¤›rl›¤› (su dahil) 4 tonu
geçen kazanlar›n monte edilece¤i yerlerde statik
proje mutlaka kontrol edilmelidir.
2- Uygun bir akustik izolasyon seçilmelidir. Çat›n›n
alt›ndaki veya yan›ndaki katlara rahats›z edici
gürültülerin geçmemesi gerekmektedir. Bu
yönde DIN 4109 ''Yüksek yap›larda ses yal›t›m›''
esaslar› faydal› bir kaynak olarak al›nabilir. Çat›
kazan dairelerinde düﬂey pencere aç›lmamas›
akustik yönden faydal›d›r. Sadece ›ﬂ›k için çat›
kaplamas› üzerinde ayd›nlatma camlar›
düﬂünülmelidir. Atmosferik brülörlü kazanlar,
ses problemi olmad›¤› için avantajl›d›r.
3- Kazan tipine ba¤l› olarak ›s› merkezine komﬂu
alanlarda kazan için uygun giriﬂ deli¤i
b›rak›lmal›d›r.
4- Do¤al gazl› büyük tesislerde (5000 kw'dan
büyük tesisler) gaz sayac›, bas›nç düﬂürme,
bas›nç besleme istasyonu için ayr› bir oda
yap›lmas› gerekir.
5- Birkaç binay› birden besleyen tek çat› ›s›
merkezi kurulacaksa, bu merkez en yüksek
binan›n tepesinde olmal›d›r. Ancak her binan›n
tepesine ba¤›ms›z kazan dairesi kurulmas›
alternatifi daha iyi çözümdür.
6- Acil ç›k›ﬂ için bir merdivene gerek vard›r. Is›
merkezinin bütün kap›lar› ve pencereleri kaç›ﬂ

b- Kazanlarla ilgili ﬂartlar
1- Kazanlar için baca çekiﬂine gereksinim
duyulmamal›d›r. Bunun için atmosferik brülörlü
kazanlar veya yüksek bas›nçl› üflemeli brülörlü
kazanlar kullan›lmal›d›r.
2- Kazanlar›n taﬂ›nmas› ve yerleﬂtirilmesi kolay
olmal›d›r. Kazan mümkün oldu¤u kadar az yer
kaplamal›d›r.
3- Kazan sessiz çal›ﬂmal›d›r. Bunun için üflemeli
brülörlü kazanlar›n brülörleri akustik özel bir
kutu (kapak) içine al›nmal›d›r. Atmosferik tip
kaliteli kazanlar (sessiz çal›ﬂt›¤› ve servis s›kl›¤›
çok az oldu¤u için ) kullan›lmal›d›r.
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c- Tesisatla ‹lgili ﬁartlar
Gaz tesisat›n›n projelendirilmesi ve yap›m› TS
7363'e uygun olmal›d›r.
1- Bina ba¤lant›s› ve bas›nç ayar istasyonu, ya bina
giriﬂine veya ›s› merkezinde ›s› merkezinde ayr›
bir odada bulunur.
2- Gaz sayac› ›s› merkezindeki ayr› odada, binada
uygun bir yerde veya kazan dairesinde olmal›d›r.
3- Gaz hatt›nda API normuna uygun do¤al gaz
borusu ve dirsekleri kullan›lmal›d›r.
• DN 25'ten büyük çapl› borularda kaynakl›
ba¤lant› kullan›lmal›d›r.
• Borular korozyona karﬂ› korunmal›d›r. 2 kat
sülyen ve 2 kat ya¤l› boya ile boyanmal›d›r.
• Borular merdiven boﬂlu¤unda duvardan aç›kta
monte edilmeli veya havaland›r›lan ve her
kattan ulaﬂ›labilen bir ﬂafttan geçirilmelidir.
Ancak havaland›rma bacas›, çöp bacas› asansör
boﬂlu¤u
gibi
boﬂluk
ve
ﬂaftlardan
geçirilemezler.

• Borular›n bina d›ﬂ›ndan geçirilmesi
mümkündür. Ancak bu durumda d›ﬂ etkenlere
karﬂ› korunmaya al›nmal›d›r.
• Özellikle bina d›ﬂ›ndan geçen borularda
uzamaya karﬂ› önlem al›nmal› ve düﬂey boru
uzunlu¤u 40 m'yi geçerse kompansatör
kullan›lmal›d›r.
• Borular döﬂemeden geçerken mutlaka
koruyucu k›l›f (veya 2. Bor) içinden
geçirilmelidir.
• Borular döﬂendikten sonra s›zd›rmazl›k testi
uygulanmal›d›r.
4- S›cak su borular›
En düﬂük maliyet; yatay borular döﬂeyerek,
üstten da¤›tma üstten toplama sisteminde (bir
veya iki katl› binalarda) söz konusudur. Buna
karﬂ›l›k en dengeli da¤›l›m, büyük çapl› bir ana
kolonla aﬂa¤› inip, alttan da¤›tma üstten toplama
yapan sistemle elde edilir. Alttan da¤›tma alttan
toplama sistemde ise, gidiﬂ ve dönüﬂ ana kolonu
kazandan ç›k›p direkt olarak bodruma inmeli,
da¤›t›m bodrum tavan›ndan yap›lmal›d›r.
Tesisat› mevcut binalar›n dönüﬂümünde bu
sistem daha pratiktir.
Duvar ve tavan delikleri, boru ba¤lant› yerleri
sese karﬂ› izole edilmelidir.
Boru uzamalar›na karﬂ› önlem al›nmal›,
gerekirse kompansatör kullan›lmal›d›r veya
omega yap›lmal›d›r.
Kazandan ç›kan ana gidiﬂ ve dönüﬂ borular› önce
yukar› ç›kmal›d›r. Böylece su kaça¤›nda kazan›n
boﬂalmas› önlenmiﬂ olur. Yine bu durumda
sifonla suyun boﬂalmas›na karﬂ› bir kar›ﬂma
vanas› kullan›labilir.
5- Sirkülasyon pompas› gidiﬂ yoluna ba¤lanmal›d›r.
Pompa hesaplan›rken s›cak suyun aﬂa¤› do¤ru
olan hareketi dolay›s› ile oluﬂan karﬂ› bas›nç
dikkate al›nmal›d›r. Aﬂa¤›ya inen kalorifer
kolonlar›nda bir metre boruda 25 mmSS (gidiﬂ
dönüﬂ
borular›
oldu¤undan
2x25=50
mmSS/metre) yo¤unluk fark› direnci pompa
bas›nc›na eklenmelidir. Bu konu özellikle kapal›
tesisat›n planlanmas›nda önemlidir.
Santrifüj pompalar›n giriﬂ ve ç›k›ﬂ›nda tesisata
titreﬂimin iletimini önlemek üzere titreﬂim
absorberi kullan›lmas› gerekir. Islak rotorlu
pompalarda titreﬂim absorberi kullan›lmas›na
ihtiyaç olmayacakt›r.
6- Çat› ›s›tma merkezi uygulamalar›nda kapal›

genleﬂme depolar› kullan›lmas› daha uygundur.
Ancak kapal› genleﬂme deposunun alt kotu
kazan seviyesinin üzerinde olmal›d›r. (su
eksilmesinde kazanda problem olmamas› için )
Ayr›ca statik bas›nç+ genleﬂme bas›nc› (~20
mSS) toplam›na; radyatör ve vanalar›n uygun
olup olmad›¤› kontrol edilmelidir. Aç›k
genleﬂme kab› olan tesislerde kazandaki düﬂük
seviye emniyetine ilave olarak genleﬂme kab›nda
da düﬂük seviye emniyeti bulunmal›d›r. Min. su
seviyesi optik yolla veya sesle uyarmal›d›r.
7- Boru ﬂebekesinde toplanan havan›n d›ﬂar›
at›lmas› için kapal› sistemlerde tesisat›n en
yüksek yerine hava tipi, hava alma vanas› ve
otomatik hava atma cihazlar› konulmal›d›r.
8- Kazan dairesi d›ﬂ›nda ç›k›ﬂ kap›s›na yak›n bir
tehlike anahtar› konulmal›d›r. Yak›t kesme
vanas›n›n bulundu¤u yerle ilgili bir tabela
as›lmal›d›r.
9- Bacada yo¤uﬂan suyun al›nmas› tesisat›n
boﬂalt›labilmesi için süzgeç düﬂünülmelidir.
10- Sistem otomatik kontrol (Ecomatic panel) ile
çal›ﬂt›r›lmal›d›r. Çat›ya ç›kmaya gerek
kalmayacakt›r.
11- Donma riski olan bölgelerde çat› aras›nda ›s›
yal›t›m› çok iyi yap›lmal›d›r.
12- Düﬂük su seviyesi emniyeti (termal kontrol daha
iyidir) yap›lmal›d›r.
13- Baca tepmesi riskine karﬂ› kontrol sistemi (Baca
üzerinde hissedici ve panel üzerine ilave modül)
monte edilmelidir.
14- Brülörlerde: düﬂük bas›nçta çal›ﬂma yetene¤i,
çift manyetik ventil, düﬂük bas›nç presostad› ve
iyonizasyon ile kontrol yap›lmal›d›r. (Tam
güvenlik sistemi)
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Tablo 12.11 / ÇATI ISI MERKEZ‹YLE B‹NA ALTI ISI MERKEZ‹ KARﬁILAﬁTIRMASI
Karﬂ›laﬂt›rma

Çat› ›s› merkezi

Bina alt› ›s› merkezi

a-Bir ila beﬂ kata kadar olan yap›larda
ilk yat›r›m maliyeti yaklaﬂ›k olarak ayn›.

Daha fazlad›r.

Konusu
1- ‹lk Yat›r›m
Maliyeti

b- Beﬂ ila on kata kadar olan yap›larda
ilk yat›r›m maliyeti daha az.
c- On kat ve daha yüksek yap›larda ilk
yat›r›m maliyeti çok daha az.
Özellikle yüksek bloklarda çat› kazan
dairesi
avantajl›d›r. Baca maliyetine ek olarak
artan statik bas›nç nedeniyle kazan
dairesindeki
di¤er
elemanlar›n
(genleﬂme deposu, vanalar vb.) de
maliyeti daha azd›r.
Ayr›ca kazan dairesi havaland›rma
ﬂartlar› çok kolay ve ucuza sa¤lan›r

Bina yüksekli¤ince bacaya ihtiyaç vard›r.
Bacan›n maliyetine ek olarak: bacalar›n
ve havaland›rma bacas›n›n tüm katlarda
kaybettirdi¤i alan›n ve bacalar› kapatmak
için gerekli duvar veya prekast eleman›n
maliyeti de dikkate al›nmal›d›r.
Yak›t olarak do¤al gaz kullan›ld›¤›nda
baca gazlar›ndaki yüksek su buhar›
bacada
aﬂ›r›
yo¤uﬂmaya
neden
olmaktad›r. Bunun önüne geçmek için çok
pahal› baca sistemleri gerekmektedir.
(Özellikle eski yap›lar›n do¤al gaz
dönüﬂümünde)
Yüksek yap›larda ise genleﬂme deposu
baﬂta olmak üzere, di¤er sistem
elemanlar›n›n (bas›nç nedeniyle) maliyeti
ciddi oranda artmaktad›r. Ayr›ca TSE
kurallar› nedeniyle eﬂanjör kullan›m› da
maliyeti ciddi oranda art›rmaktad›r.
Kazan dairesi havaland›rma ﬂartlar›
(özellikle orta k›s›mda ise) yatay hava
kanallar› ve hava bacas› maliyetleri ile
birlikte daha pahal›ya mal olur.

2- Ses - Gürültü
ve Titreﬂim

Ses - gürültü ve titreﬂim kazan tipi ile ilgilidir. Bu kriter genel olarak de¤erlendirilirse;
a- Atmosferik brülörlü kazan kullan›l›rsa ses ve titreﬂim problemi hiç olmayacakt›r.
b- Duvar tipi %109 verimli Buderus kazanlar›n ses seviyesi en düﬂüktür. Kazan
çal›ﬂ›rken (yan›nda dahi) duyulmuyor diyebiliriz.
c- Üflemeli brülörlü kazanlar kullan›lmas› halinde ses (gürültü) problemi oluﬂacakt›r.
Kazan dairesine bitiﬂik dairelerde ve kazan dairesinin üstündeki veya üstündeki
birkaç katta (çat› ›s› merkezlerinde ise alt›ndaki birkaç katta) çok ciddi sorun olabilir.
Bacan›n içindeki ses de etraf›ndaki odalara da¤›l›p rahats›zl›k verecektir.
Üflemeli brülörlü kazanlardaki ses ve titreﬂim için al›nabilecek önlemler:
a- Brülör üzerine susturucu montaj›
b- Duman kanal›na baca susturucusu montaj›
c- Kazan dairesi duvar ve tavanlarda akustik önlemler.
d- Çok kaliteli bacalar kullan›lmal›d›r. (Prefabrik tip çift cidarl› özel bacalar
kullan›lmal›)
e- Bacan›n etraf›na beton perde veya dolu tu¤ladan kal›n (20 cm) duvar örülmelidir.
f- Baca yatak odas›, salon gibi hacimlere yak›n geçirilmemelidir.
g- Kazan›n alt›na titreﬂim önleyici tedbirler al›nmal›d›r. (Özellikle çat› ›s›
merkezlerinde)
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Karﬂ›laﬂt›rma

Çat› ›s› merkezi

Bina alt› ›s› merkezi

Konusu
Yukar›da belirtilen bu önlemlere ra¤men, üflemeli tip do¤al gaz brülörlerinde
yanma sonucu oluﬂan düﬂük frekansl› ses, susturuculardan da geçerek sorun
yaratmaktad›r.
Sonuç olarak do¤al gaz kullan›ld›¤›nda
a- 2.600.000 kcal/h toplam kapasiteye kadar dört adet atmosferik brülörlü Buderus
kazan kullan›larak sessiz ve problemsiz bir iﬂletme sa¤lanacakt›r.
b- Duvar tipi %109 verimli Buderus kazanlar ise 450.000 kcal/h kapasiteye kadar
uygundur. Özellikle mevcut binalar›n çat› ›s› merkezlerinde a¤›rl›klar›n›n daha az
olmas› da ayr› bir avantaj olabilir.
3-Yap›
Kullan›m›
Aç›s›ndan

Teknik ve ekonomik avantajlar yan›nda;
a- Bodrum katta park yeri
kazanabilmek,
b- Bodrum katta çeﬂitli amaçl› kullan›m
sahalar› kazanabilmek,
c- Bodrum kat yap›lmayan ve zemin
kat› çok k›ymetli olan yap›larda,

a- Çat› kat› çok k›ymetli olan yerlerde
yak›t cinsi do¤al gaz olsa da, kazan
dairesi bodrum kata yap›l›r.
b- Kömür ve fuel-oil kullan›m›nda bodrum
kat kazan daireleri daha ekonomik ve
kullan›ﬂl›d›r.

d- Zemin suyu seviyesi veya kayal›k
temel nedeniyle bodrum kat
yap›lmayan binalarda çat› ›s› merkezleri
zorunlu olabilir.
4, Mimari

Kazan dairesi boyutlar› on kata kadar
olan yap›larda ayn›d›r. Daha yüksek
yap›larda ise daha küçük alan yeterli
olacakt›r.
Borular›n yukar›dan (en üst kattan)
da¤›t›lmas› ve aﬂa¤›dan toplanmas›
mümkündür. (‹deal sistem) Yada çat›
kazan dairesinden gidiﬂ ve dönüﬂ
borular› alt kata indirilip, bodrum kat
tavan›ndan boru da¤›t›m› yap›labilir.

5- Konfor
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Sistem otomatik kontrol (Ecomatic) ile
çal›ﬂt›r›lmal›d›r. Çat›ya ç›kmaya gerek
kalmayacakt›r.
D›ﬂ
s›cakl›k
kompanzasyonlu
kontrol
paneli
(Ecomatic Panel) termostatik radyatör
vanas› ile kontrol edilen sistemde
istenilen s›cakl›kta ›s›tma ve ideal
konfor sa¤lan›r.

Kazan dairesi boyutlar› on kata kadar
olan yap›larda yaklaﬂ›k olarak
ayn›d›r.Yüksek yap›larda;
a- Genleﬂme deposu boyutlar› daha
fazlad›r.
b- TSE kalorifer kazan›na gelen bas›nc›n
50 m.ss (5 Atü) geçmesi halinde (statik
bas›nç + genleﬂme bas›nc› toplam› (50
m.ss) emniyet aç›s›ndan plakal› tip
eﬂanjör kullan›lmas›n› zorunlu
k›lmaktad›r.
D›ﬂ s›cakl›k kompanzasyonlu kontrol
paneli (Ecomatic), termostatik radyatör
vanas› ile kontrol edilen sistemde istenilen
s›cakl›kta ›s›tma ve ideal konfor sa¤lan›r.

Karﬂ›laﬂt›rma

Çat› ›s› merkezi

Bina alt› ›s› merkezi

Konusu
6- Yak›t›n
depolanmas› ve
taﬂ›nmas›

Yak›t olarak kömür ve s›v› yak›t
kullan›m›nda ›s› merkezinin çat›da
oluﬂturulmas›nda en önemli sak›nca,
yak›t›n çat›ya taﬂ›nmas›, depolanmas›
ve depolaman›n getirdi¤i statik yükler,
külün al›nmas› ve çat›ya servis,
temizlik ve bak›m için çok s›k ç›kmak
gerekecektir. Bu nedenle kat› ve s›v›
yak›tlar (özellikle fuel-oil ) çat› ›s›
merkezi için pratik de¤ildir.

Yak›t olarak kat›, s›v› ve gaz yak›tlar
kullan›labilir.

Do¤al gaz söz konusu oldu¤unda
kazan dairelerini çat› kat›nda
düzenlemek büyük avantaj
sa¤lamaktad›r. Sadece bir boru ile
do¤al gaz›n çat›ya taﬂ›nmas›
mümkündür. Do¤al gaz havadan hafif
oldu¤undan, bir bas›nç kullan›m›na
bile gerek kalmaks›z›n kendili¤inden
yükselir.
7- Emniyet

Yak›t cinsi do¤al gaz oldu¤unda çat›
›s› merkezleri daha güvenlidir.

8- Kazan
Seçimi

Kazanda statik bas›nç
olmayaca¤›ndan bütün uygulamalarda
(Yüksek bloklarda bile) normal tip
kazanlar kullan›labilir. Ses aç›s›ndan
atmosferik brülörlü kazanlar veya
duvar tipi %109 verimli Buderus
kazanlar tercih sebebi olmal›d›r.
Ayr›ca dökme dilimli kazanlar›n çat›ya
taﬂ›nmas› ve montaj›nda problem
oluﬂmaz. Duvar tipi %109 verimli
Buderus kazanlar düﬂük yak›t sarfiyat›
ve sessiz çal›ﬂma özelli¤inden ayr›ca,
mevcut binalarda a¤›rl›klar› daha az
oldu¤u için de tercih edilebilirler.

9- Baca kuruluﬂ
maliyeti

Ucuz

Bina yüksekli¤inden kaynaklanan statik
bas›nç göz önünde bulundurulmal›d›r.
a- Atmosferik brülörlü kazanlar ses
aç›s›ndan tercih sebebi olmal›d›r. Dilimli
dökme kazanlar›n kazan dairesine
taﬂ›nmas› ve montaj›nda problem olmaz.
10 kattan daha yüksek yap›larda plakal›
eﬂanjörler kullan›lmal›d›r.
b- Duvar tipi %109 verimli Buderus
kazanlar düﬂük yak›t sarfiyat› ve sessiz
çal›ﬂma özellikleri nedeniyle tercih
edilebilir. Plakal› eﬂanjör ile kullan›lmas›n›
öneririz.

Çok pahal› (Bacan›n tüm katlarda
kaybettirdi¤i alan›n maliyeti ve baca
boﬂlu¤unu kapatmak için gerekli duvar
vs. maliyetleri de dikkate al›narak.)
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Karﬂ›laﬂt›rma

Çat› ›s› merkezi

Bina alt› ›s› merkezi

Konusu
10- Baca
Temizli¤i

Çok kolay ve ucuza yap›l›r.

Baca yüksekli¤i fazla oldu¤u için; daha
zahmetli ve pahal›d›r. Do¤al gaz için (çok
özel ﬂartlar d›ﬂ›nda) genellikle ihtiyaç
yoktur.

11-Malzemenin
taﬂ›nmas›

Çat›ya ç›karmak daha güçtür. Ancak
atmosferik kazanlar dilimli oldu¤u için
çat›ya kolay ç›kart›l›r.

Daha kolayd›r. Dökme dilimli kazanlar›n
taﬂ›nmas› ve yerine yerleﬂtirilmesi her
zaman çelik kazanlara göre daha
kolayd›r.

%109 verimli Buderus paket kazanlar
da çat›ya kolayca taﬂ›n›rlar.
12- Kazan
kaidesi

a- Üflemeli brülörlü kazanlar için
titreﬂim, izoleli kaideler yap›lmal›d›r.

Beton kaide (demirli) yeterlidir.

b- Atmosferik brülörlü kazanlarda
buna gerek yoktur. Beton kaide
(demirli) yeterlidir
13- Genleﬂme
deposu

14- Sonuç

3 bar bas›nçta genleﬂme deposu
seçilir.

Yüksek bas›nçl› ve daha büyük genleﬂme
deposuna ihtiyaç vard›r. Genleﬂme
deposu maliyeti daha pahal›d›r.

Yak›t cinsi kömür ise: Kazan dairesi bina alt›nda yap›lmal›d›r.
Yak›t cinsi fuel-oil ise: Kazan dairesi bina alt›nda yap›lmal›d›r.
Yak›t cinsi motorin ise: Kazan dairesi bina alt›nda veya çat›da olabilir. Bina alt›nda
olmas› daha avantajl›d›r.
Yak›t cinsi do¤al gaz ise: (atmosferik tip kazanlar kullan›lmas› halinde)
a- Beﬂ kata kadar olan binalarda kazan çat›da veya bina alt›nda olabilir.
b- Beﬂ ila on kata kadar olan binalarda kazan›n çat› kat›na monte edilmesi daha
uygundur.
c- On kattan daha yüksek yap›larda özel bir neden (panoramik manzara vb.)
yoksa, kazan›n çat› kat›na monte edilmesi çok daha ekonomiktir.

d. Bacayla ‹lgili ﬁartlar
Baca DIN 4705 veya MMO yay›n no: 84'e göre
boyutland›r›lmal›d›r. Baca malzemesi olarak haz›r
süperlit veya paslanmaz çelik baca kullan›labilir.
Birden fazla atmosferik brülörlü kazan ayn› bacaya
ba¤lanabilir. Di¤er durumlarda her kazan kendi
ba¤›ms›z bacas›na ba¤lanmal›d›r.
12.2.4. Çat› ›s› Merkezinin Ekonomisi
Bugün için çat› kazan dairesi üstünlüklerini ve
getirisini say›sal olarak görmek yat›r›mc›lar
aç›s›ndan daha büyük önem taﬂ›maktad›r. Yüksekli¤i
50 m daha yüksek olan binalarda kazan dairesini
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binan›n son kat›na yapmak bodrum kata planlamaya
göre çok daha ucuz olmaktad›r. Söz konusu
uygulamalarda avantaj ve karl›l›klar› görebilmek
için somut bir örnek al›nm›ﬂ ve bu örnek için yat›r›m
maliyetleri hesaplanarak bodrum kattaki kazan
dairesi ile, çat› kat›ndaki kazan dairesi aras›ndaki
yat›r›m fark› belirlenmiﬂtir. Buna göre 75 m
yükseklikte bir yap›da inﬂaat ve tesisat yat›r›m
maliyetlerindeki azalman›n, kazan maliyetinin
üzerinde oldu¤u görülmüﬂtür. Burada bina
yüksekli¤i aç›s›ndan kritik de¤er 50 m olmaktad›r.

Örnek Yap› ‹çin Veriler ve Karﬂ›laﬂt›rma Bilgileri
1- Gerçekçi maliyet hesaplar›n›n yap›labilmesi ve
iki sistemin karﬂ›laﬂt›r›labilmesi için somut bir
proje seçilmiﬂtir. Bu amaçla ‹stanbul'da kurulan
bir toplu konut alan› içinde yer alan 75 m
yükseklikte bir blok ele al›nm›ﬂt›r. Bu yüksek
blok ›s›tma ve merkezi kullanma s›cak suyu
üretimi amac› ile s›cak sulu bir ›s›tma sistemi
düﬂünülmektedir. Yak›t olarak do¤al gaz
kullan›lacakt›r.
2- Yap›lan hesaplara göre sistemin ›s›tma yükü
800.000 kcal/h, domestik s›cak su yükü 400.000
kcal/h ve toplam yükü 1.200.000 kcal/h
de¤erindedir. Bunu karﬂ›lamak üzere 630.000
kcal/h kapasitede 2 adet s›cak su kazan›
kullan›lacakt›r. Kazanlar döküm kazan seçilmiﬂ
olup, çat› kazan dairesi uygulamas› aç›s›ndan
atmosferik brülörlü tip tercih edilmiﬂtir. Her iki
alternatifin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda kazanlar ayn›
kabul edilmiﬂtir. (atmosferik kazanlar›n sessiz
çal›ﬂmas› bak›m ve servis gereksiniminin en az
olmas› nedeniyle)
3- Bina yüksekli¤i 75 m kritik bir de¤erdir. Böyle
bir yap›da ›s›tma sistemi düﬂey do¤rultuda iki
zonlu düﬂünülebilirdi. Ancak bu uygulamada
binan›n alt katlar› çarﬂ› üst katlar› konuttur. Çarﬂ›
kazan dairesi ayr› bir bölümdedir ve çat› kazan
dairesi 60 m yükseklikteki konut blokonu
›s›tacakt›r. Düﬂey yönde tek zon mevcuttur.
4- Kazan dairesinde 3 adet baca düﬂünülecektir.
Bacalar 400 mm iç çap›nda olacak ve kazanlara
ba¤l› 2 adedi izoleli çift cidarl› paslanmaz çelik
baca olacakt›r. Di¤eri tek cidarl› paslanmaz çelik
hava bacas› olacakt›r. Bu üç baca bir ﬂaft içinde
bulunacakt›r.
5- Is›tma tesisat›nda ›s›t›c› eleman olarak Alurad
radyatör kullan›lmakta olup, daire içlerinde
kolonlar›n görülmesi istenmedi¤inden, ana
kolonlarla beslenen radyatörlere borular daire
içinde döﬂeme alt›ndan geçerek ulaﬂmaktad›r.
Dolay›s›yla sistemdeki hava tahliyesi büyük
önem kazanmaktad›r. Yine özellikle bu nedenle
kapal› genleﬂme kab› kullan›lacakt›r.
6- Kalorifer tesisat›nda statik su yüksekli¤i 50 m
de¤erini aﬂt›¤› için, kazanlar›n bodruma
yerleﬂmesi halinde bir ›s› eﬂanjörü kullan›lmas›
gerekecektir. Kazanda üretilen 90/70°C
mertebesinde olmas› gerekti¤inden, ›s›tma s›cak
suyu en fazla 85/65°C s›cakl›kta olacakt›r.
7- Kazan dairesinin bodrum katta bulunmas›

halinde kullan›lacak ›s› eﬂanjörü dolay›s› ile,
radyatörlerin seçiminde 90/70 yerine 85/65°C su
s›cakl›¤› esas al›nacakt›r. Buna göre ortalama
radyatör s›cakl›¤› ile oda s›cakl›¤› aras›ndaki
fark 60°C de¤erinden 55°C de¤erine inecek ve
ayn› gücün eldesi için ›s›tma yüzeyleri,
F/F0= (60/55)1,3
Oran›nda art›r›lacakt›r. Is›tma yüzeylerinin
art›rma oran› bu durumda %12 mertebesinde
olup, ›s›t›c› olarak Alurad 525 kullan›ld›¤›nda,
Radyatör yüzey fark› = 800.000 x 0,12 = 215 m2
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8- Yüksek blok dolay›s› ile bodrum kattaki bas›nca
maruz armatürler PN16 olmak zorunda
kalacaklard›r. Ayr›ca statik bas›nca maruz ›s›tma
sirkülasyon pompalar› da çelik gövdeli PN16
seçilecektir.
9- ‹ki sistem aras›nda maliyet aç›s›ndan en önemli
fark bacada ortaya ç›kmaktad›r. Her biri 630.000
kcal/h kapasiteli iki kazan için 2 adet 40 cm iç
çap›nda paslanmaz çelik çift cidarl› izolasyonlu
baca gerekmektedir. Ayr›ca 1 adet de tek cidarl›
paslanmaz çelikten 40 cm çapl› havaland›rma
bacas› yap›lacakt›r.
10- Bu üç baca bir ﬂaft içinde oluﬂturulacakt›r. ﬁaft›n
ve duvarlar›n yap›m maliyeti hesaba dahil
edilecektir.
11- Baca ile ilgili üçüncü maliyet ise her katta
kaybedilen inﬂaat alan›d›r.
Buna göre bodrum katta kazan dairesi yap›lmas›
halinde baca maliyeti unsurlar:
- 2 adet 40 cm çap›nda, 75 m uzunluktaki çift
cidarl› ve izolasyonlu paslanmaz çelik baca ve
aksesuarlar›
- 1 adet 40 cm çap›nda, 75 m uzunlukta tek
cidarl› paslanmaz çelik baca ve aksesuarlar›
- ﬁaft için prekast duvar (d=10 cm) alan›,
F = 75x2 (1,80 +0,70 m) = 375 m2
- ‹nﬂaat alan› kayb› ( 25 katta toplam) = 25
(1,90 x 0,80 m) = 38 m2
(Çat› ›s› merkezi yap›lmas› halindeki 2 adet
kalorifer borusunun ve do¤al gaz borusunun
oluﬂturaca¤› kay›p alan› düﬂünülerek
hesaplanm›ﬂt›r.)
12- Kazan dairesi bodrum katta yap›lmas› halinde
ilave eﬂanjör ve ekipmanlar için (kaplad›¤› alan
kadar fazla) alana ihtiyaç vard›r.
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13- Bodrum katta havaland›rma ve emniyet
yönünden al›nacak önlemlerin getirece¤i inﬂaat
ve tesisat maliyetleri ile kaybedilecek alan
maliyeti çat› ›s› merkezine göre daha fazla
olacakt›r.
14- Bunlar›n d›ﬂ›nda iki sistem aras›ndaki dikkate
al›nabilecek farklar,
a) Do¤al gaz borusundan gelen fark maliyet
Do¤al gaz borusu fark uzunlu¤u, L=65 m, D=3''
b) Kalorifer borular›ndan gelen fark maliyet 2
adet kalorifer borusu ve izolasyonu fark
uzunlu¤u L=45 m, D=5''
c) Kazan›n çat›ya taﬂ›nmas› ile ilgili fark
maliyet.
15- Sistem: S›cak sulu ›s›tma sistemi kazan
dairesinin bodrum katta olmas› halinde alttan
da¤›t›m, alttan toplama olacakt›r. Kazan
dairesinin çat›da olmas› halinde ise; çat›dan
aﬂa¤›ya iki boru inecek ve alttan da¤›tma üstten
toplama sistemi yap›lacakt›r.
Kalorifer kazan› çat›ya monte edildi¤inde ilave
maliyet olarak 2 adet kalorifer borusu ve bir adet
yukar›ya ç›kan do¤al gaz borusu maliyete ilave
olarak gelmektedir. Ancak yüksek bloklarda
kazan dairesinin bodrum kata yap›lmas› halinde
kazan dairesi elemanlar›n›n maliyeti çok fazla
artmaktad›r.
Maliyet:
Bu binada kazan dairesinin bodrum kat yerine çat›
kat›na yap›lmas› halinde oluﬂacak yaklaﬂ›k fark
maliyetleri aﬂa¤›dad›r.
1- Eﬂanjör maliyeti (10 Atü, 800.000
kcal/h)............................................. 12.000.-DM
2- Eﬂanjör ›s›tma pompalar›, vanalar, borular, boru
ve eﬂanjör izolasyonlar›, otomatik kontrol
donan›m›, eﬂanjör beton kaidesi ve di¤er
donan›mlar tutar›................................6.000.-DM
3- Radyatördeki art›ﬂtan gelen fark
maliyet............................................. 10.200.-DM
(Boru çaplar›n›n büyümesinden oluﬂacak fark
maliyette dikkate al›nm›ﬂt›r)
4- 10 Atü ve 3 Atü bas›nçlar›ndaki kapal›
genleﬂme depolar›n›n ((2000 lt) maliyet
fark›.....................................................7500.-DM
5- Bodrum kattaki eﬂanjör 2. Devresindeki
armatürlerin PN16 seçilmesi ve pompalar›n
çelik döküm seçilmesinden oluﬂacak maliyet
fark› (4.800mx3 pompa + vanalar›n
fark›)...................................................2.800.-DM
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6- Kalorifer bacalar›n›n fark maliyeti:
Paslanmaz çelik çift cidarl› kalorifer bacalar›
( 2 adet x 540.-DM/mt x 70 mt) ve Paslanmaz
çelik tek cidarl› hava bacas›
(1 adet x 180.-DM/mt x 70 mt).......88.200.-DM
Not: a) Yukar›daki hesap orta kalitede ithal baca
için yap›lm›ﬂt›r.
a) Yerli üretim bacalar için bu maliyetler
aﬂa¤›daki fiyatlarla hesaplanabilir.
Çift cidarl› baca 170.-DM/mt.
Tek cidarl› baca 110.-DM/mt.
b) Bina 75 mt oldu¤u halde, çat› ›s› merkezinin
bacas›n›n 5 mt olaca¤› kabul edilerek, baca fark
maliyeti 70 m uzunluktaki baca için yap›lm›ﬂt›r.
7- Bacan›n etraf›na örülecek duvar veya prekast
eleman›n maliyeti (boya vs dahil)
(375 m2 x 60.-DM/m2).....................22.500.-DM
8- Bacan›n oluﬂturdu¤u kay›p alan›n yaklaﬂ›k maliyeti
(Kay›p alan›n maliyeti gerçekte çok daha fazlad›r)
(38m2 x 1.100.-DM/m2).......................41.800.-DM
9- Di¤er maliyetler
a) Bodrum kazan dairesinde eﬂanjör ve
ekipmanlardan dolay› daha fazla alana ihtiyaç
vard›r.
b) Bodrum kazan dairesinde havaland›rma
maliyeti daha fazlad›r. (hava kanal› + gerekirse
cebri havaland›rma maliyet + hava kanal›n›n
üstteki bodrum katlarda oluﬂturaca¤› kay›p alan
+ inﬂaat maliyetleri vb.
c) Bu iki fark maliyet dikkate al›nmam›ﬂt›r.
10- Çat› ›s› merkezinin ilave maliyetleri
a) Do¤al gaz borusu fark maliyet (montaj
malzemesi ve iﬂçilik dahil 3'' boru için)
(65 mt x 35.-DM/mt).........................2.275.-DM
b) Kalorifer borular›n›n fark maliyeti (montaj
malzemesi, izolasyon ve iﬂçilik dahi 5'', 2 adet
boru için (45 mt x 50.-DM/mt)............2.250.-DM
c) Kalorifer kazanlar›n›n çat›ya taﬂ›ma
maliyeti...............................................1.400.-DM
d) Çat› ›s› merkezinin ilave maliyetlerinin
toplam›...............................................6.000.-DM
KAZAN DA‹RES‹N‹N ÇATIYA YAPILMASI
‹LE ELDE ED‹LECEK TOPLAM
AVANTAJ.......................................185.000.-DM

Sonuç
Kazan dairelerinin çat› kat›nda oluﬂturulmas›n›n
çeﬂitli avantajlar› ve dezavantajlar› bulunmaktad›r.
Yak›t olarak do¤al gaz kullan›lmas› halinde özellikle
yüksek bloklarda çat› kazan daireleri avantajl›d›r.
Somut bir örnek üzerinde yap›lan hesaplara göre
kazan dairesinin çat›da oluﬂturulmas› ile yat›r›m
maliyetindeki tasarruf 185.000.-DM mertebesindedir
ve bu bedelin içine bodrum kata monte edilecek
kalorifer kazan-brülör ve otomatik kontrol sistemin
maliyeti dahil de¤ildir. Çat› ›s› merkezinde
kullan›lacak kaliteli 2 adet atmosferik brülörlü
kazanlar›n otomatik kontrol dahil toplam maliyeti ise
~75.000.-DM de¤erindedir.
Buna göre kazan dairesinin çat›da oluﬂturulmas›
halinde, bu örnekte tesisat ve inﬂaat maliyetindeki
düﬂmelerle kazanlar bedavaya gelmektedir. Bu
aç›dan özellikle bina yüksekli¤i 50 m'yi geçen
binalarda çat› kazan dairesi oluﬂturulmas› ile ilgili
benzer bir hesab›n yap›larak, parasal avantajlar›n
görülmesinde ve kazan dairesi yerinin buna göre
belirlenmesi yararl› olacakt›r. Güvenlik yönünden de
çat› ›s› merkezinin avantajl› olabilece¤i
unutulmamal›d›r.
12.3. BANKA ﬁUBELER‹N‹N ISITILMASI
12.3.1. Alt Katlar› Banka ﬁubesi Üst Katlar›
Lojman Olan Binalar
(Veya alt katlar› dükkan - çarﬂ› üst katlar› konut olan
yap›lar›n ekonomik ›s›t›lmas›)
Banka ﬂubesinin mesai saatleri d›ﬂ›nda ›s›t›lmas›
önlenmelidir.
Bunun için iki çözüm vard›r.
a. Banka ve lojman için ayr› ayr› kazanlar monte
edilebilir. Bu pahal› çözümdür. Ayr›ca kazan
dairesinden yer kayb›, katlarda ikinci bacan›n
oluﬂturdu¤u
yer
kayb›
bu
sistemin
dezavantajlar›d›r. (I.Alternatif)
b. Banka ve lojman› ›s›tacak kapasitede bir kazan
monte edilir. Kalorifer gidiﬂ kollektörüne iki ayr›
pompa monte edilir.
1. Pompa ç›k›ﬂ› bankay›, di¤er pompa ç›k›ﬂ› ise
lojman› ›s›tmak içindir. Banka kat›ndan geçen iki
gidiﬂ borusundan biri (Her kolonda) banka
›s›tmas› içindir. Bu boru son banka kat›nda kal›r
ve kolonlar›n ucuna pürjör monte edilir. Lojman
kalorifer gidiﬂ kolonu ise bankay› pass geçer.
Lojman kat›nda da¤›t›ma baﬂlar. Dönüﬂ müﬂterek
yap›l›r. Her pompan›n ç›k›ﬂ›na mutlaka çekvalf

monte edilmelidir. Banka ve lojman›n
pompalar›n›n çal›ﬂma saatleri Ecomatic
panelden ayr› ayr› programlan›r. Sonuçta
bayram, tatil, haftasonu günleri ve tüm gece
saatlerinde banka ›s›t›lmad›¤› için çok ciddi
yak›t tasarrufu sa¤lan›r. Benzer uygulama alt kat›
dükkan, üst katlar› konut olan yap›lar için de söz
konusudur. (ﬁekil 12.12)
Genleﬂme deposu kapal› tip kullan›lmal›d›r.
Bu sistemin inﬂaata getirece¤i toplam maliyet fark›,
yak›t ekonomisi ile en fazla iki y›lda geri al›nabilir.
Ayr›ca daha küçük yak›t deposu yapabilir ve bunun
sonucu olarak yak›t deposu için binada ayr›lacak
alan, baﬂka maksatlarla kullan›labilir.
12.3.2. Banka ﬁubeleri (ve tüm yap›lar için)
Önemli Not
Yak›t depolar›na elektrikli ›s›t›c› monte etmeyiniz.
a- Yak›t depolar›na elektrikli ›s›t›c› montaj› çok
zorunlu olmad›kça yap›lmamal›d›r.
b- Elektrikli ›s›t›c› yak›t deposuna monte edilmiﬂse,
depodaki yak›t ›s›t›c›n›n üzerinde 30 cm kal›nca
kullan›lmamal›d›r. Veya kullan›lacaksa elektrikli
›s›t›c› devreden ç›kart›lmal›d›r.
Elektrikli ›s›t›c› kullan›lan bir banka ﬂubesindeki
yang›n sonras›nda haz›rlad›¤›m›z rapor aﬂa¤›dad›r.
Depolardan birindeki yak›t, ›s›t›c› seviyesine kadar
kullan›lm›ﬂt›r.
Elektrikli ›s›t›c› gece de devrede kalm›ﬂt›r.
Yak›t üst seviyesindeki buharlaﬂma sonucu
so¤uyamayan ›s›t›c› yak›t buhar› için k›v›lc›m
oluﬂturmuﬂ ve depo patlam›ﬂt›r.
Depodaki patlama sonucu kayna¤› daha zay›f olan
üst saç ayr›lm›ﬂ, boruda bir yerinden (Muhtemelen
zay›f kaynak veya fittingsten) patlam›ﬂt›r.
Sonuç olarak; elektrikli ›s›t›c› kullanmak tesisat
hatas›d›r.
Yak›t› elektrikli ›s›t›c› seviyesine kadar kullanmak da
iﬂletme hatas›d›r.
Yak›t depolar›nda elektrikli ›s›t›c› olan ﬂubeler varsa;
ya yak›t tesisatlar› de¤iﬂtirilmeli, yada kullan›c›lara
yak›t seviyesinin ›s›t›c› seviyesinin üzerinde
kalmas›n› dikkatle kontrol etmeleri bildirilmelidir.
Ancak seviye hortumlar›ndaki seviyenin yan›lt›c›
olabilece¤i de unutulmamal›d›r.
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ﬁekil 12.12 / BUDERUS KAZAN LOGOMATIC PANEL LOJMAN VE BANKA B‹NASI KONTROLÜ
Alt katlar› banka ﬂubesi (veya iﬂyeri), üst katlar› lojman (veya konut) olan binalarda
BUDERUS ile ak›ll› ›s›tma sistemi
542

12.4. HAFTA SONU EVLER‹ - V‹LLALAR SO⁄UK BÖLGE ﬁARTLARI
Hafta sonu evleri için villa kaloriferi kullan›l›r.
Duvar tipi yo¤uﬂmal› kazanlarla ilgili tesisat ﬂemas›
ﬁekil 5.32 ve 5.33'de verilmiﬂti. Villa ve apartman
dairelerinde kullan›labilen BUDERUS ak›ll› kombi
tesisat ﬂemas› ise ﬁekil 5.10'da verilmiﬂti. Daha
büyük ve iki zonlu sistemlerde ise ﬁekil 5.19'da
görülen döﬂeme tipi kazanlar kullan›labilir.
Hafta içinde ›s›t›lmayan, hafta sonu gidilen evlerde,
(bazen birkaç hafta gidilmeyebiliyor) ›s›tma
baﬂlad›¤›nda kalorifer tesisat›ndaki su, radyatörler,
odadaki hava, eﬂyalar ve duvarlar so¤uktur.
a) Önce kazan, suyu ›s›tacak, daha sonra
radyatörler, ortamdaki hava, eﬂyalar ve
duvarlar›n ›s›nmas› zaman alacakt›r.
b) Kalorifer tesisat› hesaplar›nda radyatörler ortam
s›cakl›¤›na (20-22°C) göre seçilir. Kalorifer
kazan›n›n kapasitesi de radyatör toplam›ndan
yaklaﬂ›k olarak %10 kadar fazla hesaplan›r. Oysa
hafta sonu evlerinde ›s›tma baﬂlad›¤›nda ortam
s›cakl›¤› proje ﬂartlar›nda de¤ildir. Ortam
s›cakl›¤› 10°C, 2°C hatta 0°C'de olabilir. Bu
ortam s›cakl›klar›nda radyatörlerin kalorifer
kazanlar›ndan çekece¤i ›s› proje ﬂartlar›na göre
%20 - %30 daha fazla olacakt›r. Klasik hesaba
göre projelendirilmiﬂ hafta sonu evlerinin ›s›nma
süresi 8-10 saati bulabilir. Hafta sonu evlerinde
radyatörleri (evin ›s›nma süresini k›saltmak için)
normal hesaba göre %20, kalorifer kazanlar›n›
ise %30 art›r›p seçmek gerekir. (Alternatif I)
(Hantal çözüm)
c) Hafta sonu evlerinde ›s›tma baﬂlad›ktan sonra
ortam s›cakl›¤› 22°C de¤erine ulaﬂt›¤› halde
eksik konfor oluﬂur. Eﬂyalar özellikle d›ﬂ ve iç
duvarlar yeterince ›s›namad›¤› için so¤uk yüzey
etkisiyle konforu bozar. Oysa zaman programl›
kazan kullan›p, evi daha önceden ›s›tmak daha
pratiktir. Zaman programl› kazan kullan›lacak
hafta sonu evlerinde radyatörleri %5, %10
büyük, Buderus kazan› ise radyatör toplam›ndan
%10 büyük seçmek yeterlidir. (Alternatif II)
(‹deal çözüm)
d) Buderus kazanlar›n haftal›k zaman programlar›
önceden ayarlan›r. Gidememe olas›l›¤›na karﬂ›,
örne¤in akﬂam 9.00'da kazan duracakt›r. Eve
gitti¤inizde odan›zdaki hissediciyi zaman
program›ndan, devam çizgisine alman›z
yeterlidir. Elektrik kesintilerine karﬂ› zaman
program› 8 y›l süreyle rezervlidir.

e) D›ﬂ hava s›cakl›¤› 0°C'ye düﬂtü¤ünde cama
yak›n olan radyatörlerin donmas›n› önlemek için
Ecomatic panel sirkülasyon pompas›n› otomatik
olarak çal›ﬂt›r›r.
f) Donma riski yaln›z hafta sonu evleri için geçerli
de¤ildir. K›ﬂ sömestr tatiline gidenler, dönüﬂte
ayn› riskle karﬂ›laﬂabilirler.
g) Da¤ evlerinde ve Erzurum gibi so¤uk bölgelerde
sirkülasyon pompas› da çal›ﬂsa radyatörler hafta
sonu evlerinde (uzun süre gidilmezse) donar ve
patlar. Buderus'un hafta sonu evleri için
geliﬂtirdi¤i oda duyar eleman› -5°C ile +10°C
aras›ndaki bir d›ﬂ hava s›cakl›¤›na ayarlan›r. D›ﬂ
hava s›cakl›¤› (örne¤in -4°C'nin alt›na)
düﬂtü¤ünde Buderus kazan, düﬂük s›cakl›kta
suyu radyatörlere göndererek donmay› önler.
h) Hafta sonu evlerinde k›ﬂ mevsiminde ev
›s›t›lmad›¤› için ortamdaki izafi nem fazlad›r.
Eﬂyalar, duvar ve tavan boyalar› kolay bozulur.
D›ﬂ hava s›cakl›¤› (örne¤in +3°C'nin alt›na)
düﬂtü¤ünde (Bu s›cakl›¤› siz seçebilirsiniz)
kalorifer kazan› nemi azaltacak ﬂekilde düﬂük
s›cakl›kta s›cak su üretip, evin rutubetini
alacakt›r. Donma emniyet sistemi konfor için de
kullan›labilir.
i) Hafta sonu evleri için di¤er öneriler
Su hacmi az olan (Panel - Alüminyum gibi)
radyatörler seçilmelidir. (Is›tma süresini
k›saltmak ve evden ç›kt›ktan sonra daha az art›k
›s› b›rakmak için)
- Radyatörlerin k›ﬂ aylar›nda ortamdaki nemden
boyalar› bozulabilir. Zor boyanan çelik vb.
radyatörler yerine f›r›n boyal› radyatörler veya
alüminyum radyatörler daha uygundur.
- Yak›t deponuz 2 m3 veya daha büyük olmal›d›r.
(Rahat›n›z için)
- Tu¤la baca boﬂlu¤unun içerisine baca borusu
monte edilmelidir. (Brülör yanma sesini
duymazs›n›z)
- S›hhi tesisat borular›n›, donma emniyeti için,
d›ﬂ duvardan geçirmeyiniz. (Banyo, wc,
mutfak gibi yerlerde)
- Kalorifer dairesi bina d›ﬂ›nda ise izoleli bir
ortam oluﬂturmal›s›n›z.
- Kalorifer kazan› evde olmad›¤›n›z saatlerde
gece program›nda kalmal›d›r. (Donma
emniyeti için)
- Her cam›n önünde (özellikle salonda) radyatör
olmal›d›r.
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- Evin içersinde aç›k merdiven varsa; merdiven
baca etkisiyle ›s›y› yukar› toplayacakt›r. Alt
kattaki radyatör miktar›n› art›r›p üst kat›n
radyatörleri azalt›lmal›, bina dengelenmelidir.
- Toprakla temas eden kat varsa (salon gibi) bu
katta döﬂemeyi ahﬂap (alt›nda 5 cm hava
boﬂlu¤u olan) ile kaplamak veya bu kat›
yard›mc› ›s›tma olarak döﬂemeden ›s›tmak
konforu art›racakt›r. Döﬂeme ›s›tmas›nda
yüzey s›cakl›¤› 20°C max. olacak ﬂekilde
yap›lmal›d›r.
- Kalorifer kazan›n›n ﬂömine vb. bacalara
ba¤lanmas› sak›ncal›d›r. Kalorifer bacas› ayr›
olmal›d›r.
- Mavi alevli brülör kullanman›z› ö¤ütleriz.
Mavi alevli brülörde kurum oluﬂmaz. Bu
nedenle kalorifer kazanlar›n›n temizli¤i, baca
temizli¤i sözkonusu de¤ildir. Kurumun neden
oldu¤u
brülör
ar›zalar›,
kurumun
oluﬂturabilece¤i kazan tepmesi, kazan ve baca
yang›n riski sözkonusu olmayacak, yak›ttan da
ortalama %15 ekonomi sa¤lanacakt›r.
- Çat› aras›ndaki genleﬂme kab› donabilir. Kapal›
genleﬂme deposu kullan›lmal›d›r.
- Binan›n ›s› yal›t›ml› yap›lmas›n› öneririz.
- Kalorifer kazan› ve yak›t deposu için bitmiﬂ
döﬂemeden 10 cm daha yüksek bir beton kaide
düzgün olarak haz›rlanmal›d›r.
- Kazan dairesi bir çamaﬂ›r odas› gibi
yap›lmal›d›r. Hava giriﬂ ve ç›k›ﬂ menfezleri
olmal›d›r. (Hafta sonu evlerinde donmay›
önlemek için panjurlu tip izoleli menfez
kullan›lmal›.) Duvarlar›n› tesisat montaj›
bittikten sonra fayans yapman›z temiz bir ortam
sa¤layacakt›r.
- Havuz ›s›tmas› yap›lacak ise ayr› bir kalorifer
kazan› gerekebilir.
- Kapal› havuzlar için ortamdaki nemi almak için
nem alma cihaz› kullan›lmal›d›r.
- Banyo, wc, çamaﬂ›rhane gibi hacimlerin
havaland›rmas› için sessiz, basit aspiratör
kullan›n›z. (Banyodaki nemden boyalar, ayna ve
di¤er elemanlar bozulabilir, mantar oluﬂabilir.)
- Su deponuzu betonarme yapman›z›, içerisini
seramik (suda bozulmayan tip) kaplaman›z› ve
sessiz bir hidrofor seçmenizi öneririz.
- Bahçe sulama için de ayn› depo ve hidrofor
kullan›lacak ise, hidrofor kapasitesi daha büyük
seçilmelidir.
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- Kullanma s›cak suyu sirkülasyon borular› her
katta en son kullanma yerine kadar gitmelidir.
(s›cak su muslu¤u aç›ld›¤›nda, an›nda s›cak su
almak için)
- Duvar içersinde kalan kullanma s›cak suyu ve
sirkülasyon borular› izole edilmelidir.
- Kullanma s›cak suyu sirkülasyon pompas› için
klasik pik pompa yerine, paslanmaz çelik
rotorlu özel sirkülatör kullan›lmal›d›r.
- Mevsim baﬂ›nda sirkülasyon pompas›
çal›ﬂt›r›lmadan önce mili, tornavida ile
döndürülmelidir. Küçük kapasiteli sirkülasyon
pompalar› birkaç ay çal›ﬂt›r›lmazsa mili
paslan›p s›k›ﬂma yapabilir. ‹lk hareket manuel
verilmeden çal›ﬂt›r›ld›¤›nda da pompa motoru
yanabilir.
- Donmaya karﬂ› önlem al›nmas› gerekli s›cak
sulu ›s›tma uygulamalar›ndan biri de hafta
sonu evleridir. Bu evler bütün hafta boyunca
kullan›lmamaktad›r. Dolay›s› ile donmaya
karﬂ› önlemler burada büyük önem
kazanmaktad›r. Bu gibi uygulamalarda
al›nacak önlemler ﬂöyle s›ralanabilir:
1- Yere kadar cam yap›p, cam›n da önüne
monte edilen radyatörlerde donma riski
fazlad›r. Radyatörler parapet alt›na gelmeli,
arka k›s›mlar› izole edilmelidir.
2- Genleﬂme depolar›n›n donmas›n› önlemek
için, kazan üstünden ç›k›p genleﬂme deposuna
gelen boru genleﬂme deposuna alt kotdan
ayr›ca ba¤lanmal›d›r. (By-pass yap›lmal›d›r)
3- Hafta sonu evlerinde ›s› yal›t›m› çok iyi
yap›lmal›, mutlaka çift cam kullan›lmal›,
do¤ramalar hava s›zd›rmayacak kalitede
yap›lmal›d›r.
4- Mümkün olursa camlara panjur
yap›lmal›d›r. (Is› yal›t›m› için)
5- K›ﬂ mevsimi baﬂlamadan k›r›k veya çatlak
cam olup olmad›¤›, do¤rama fitilleri, kap›
altlar› dikkatle kontrol edilmelidir.
6- Seçilen kazan mutlaka donma emniyet
sistemine sahip olmal› ve evde olunmayan
günlerde gece program›na al›nmal›d›r. Kazan
ﬂalteri kesinlikle kapat›lmamal›d›r.
12.4.1. Konutlar Ve Villalarda Sistem Seçimi
Bu tür uygulamalarda en uygun sistem; ›s›tman›n
radyatörlü s›cak sulu sistemle, so¤utman›n ise
kanall› split klima sistemleri ile yap›ld›¤› hybrid
sistemdir. (Hybrid sistem birbirinden farkl› iki

sistemin birarada kullan›lmas›d›r.)
Bunun alternatifi olarak düﬂünülebilecek iki borulu
fan-coil sistemleri bu uygulamada önemli
dezavantajlara sahiptir. Her iki sistemin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda önemli avantaj ve dezavantajlar
aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
1- Fan-coil sistemlerinde; uygun s›cakl›k kontrolu
her bir fan-coil önüne konulan üç yollu kontrol
vanas› ile sa¤lanmal›d›r. Aksi halde oda
termostat›n›n fan› kumanda etmesi halinde fan›n
her duruﬂ kalk›ﬂ›nda arka plan sesi öne
ç›kacakt›r. Ayr›ca ara mevsimlerde termostat fan›
durdurdu¤u halde konvektör etkisi ile
serpantinden odaya ›s› transferi belirli ölçüde
devam edecektir. 3 yollu vana kontrolü bu
sak›ncalar› ortadan kald›r›r. Ancak üç yollu
vanalar hem önemli bir maliyet kalemi oluﬂturur,
hem de ar›za riski taﬂ› ve servis gerektirir.
2- Fan-coilin ayn› ﬂekilde servis ve bak›m
gerektirir. Ayr›ca bu bak›m ve servis yaﬂam
mahalleri içinde olmak zorundad›r. Bu ise
rahats›zl›k ve kirlilik yarat›r.
3- Fan-coil filtrelerinin belirli periyotlarda
temizlenmesi gerekir. Bu temizlik yukar›daki
sak›ncalar› taﬂ›r. Bu nedenle de filtre temizli¤i
ihmal edilir. Kirli filtreler ise cihaz
performans›n›n düﬂmesine neden olur. Halbuki
kanall› split cihaz iç üniteleri servis yap›labilir
uygun yerlerdedir ve bu tek cihazdaki kasetli
filtre
kolayca
de¤iﬂtirilebilir.
Yaﬂam
mahallerinde herhangi bir rahats›zl›¤a ve
kirlenmeye neden olmaz.
4- Is›tmada radyatörlerle ›s›tma daha konforludur.
Radyant ›s›tma nedeniyle daha düﬂük oda
s›cakl›¤›nda ayn› konfor elde edilir. Fan-coil'de
ise radyant ›s›tma hiç olmad›¤›ndan so¤uk
yüzeylerin yaratt›¤› rahats›zl›k yan›nda, ayn›
konfor hissi için oda s›cakl›¤› daha yüksek
tutulmak zorundad›r. Ayr›ca fan-coil sisteminde
hava hareketi oluﬂur ve bu ayn› s›cakl›ktaki hava
hareketi olmayan bir ortama göre, daha so¤uk
hissedilmesine neden olur. Ortam s›cakl›¤›n›n
20°C'den 21°C'ye (1°C) artt›r›lmas› yak›t
tüketimini %10 mertebesinde artt›r›r.
5- So¤utmada da hybrid sistem daha avantajl›d›r.
So¤uk hava kanallarla üst kotdan üflenir,
tavanda yay›larak ortama homojen bir ﬂekilde
sa¤›l›r. Fan-coil'de ise so¤uk hava alt kottan
üflenmektedir. Bu oda içinde istenilmeyen hava
hareketine ve konforsuzlu¤a neden olur.

6- Fan-coil sisteminde fan-coil kendisi ve borular›
daha fazla yer kaplar ve gizlenmeleri zordur. Bu
inﬂaat alan›nda yer kayb›na neden olur. Fan-coil
borular› döﬂeme alt›ndan çekilirse, boru çap› ve
izolasyon kal›nl›¤› yüksek olaca¤›ndan döﬂeme
kal›nl›¤› artacakt›r. Ayr›ca borular›n döﬂeme
alt›ndan çekilmesi istenmeyen bir uygulamad›r.
7- Her iki sistemin yat›r›m maliyetleri aras›nda
önemli fark vard›r. Tipik bir villa için yap›lan
hesapta radyatör + kanal tipleri klima sisteminin
yat›r›m maliyeti fan-coil sistemine göre %30 ila
%50 daha ucuz olmaktad›r.
8- Kanall› split cihazlar ile ( her odaya damper ve
oda termostad› monte ederek) oda s›cakl›klar›n›
ayr› ayr› kontrol etmek mümkündür. Bu
durumda klima cihaz› ç›k›ﬂ ve dönüﬂ kanallar›
aras›nda by-pass kanal› yap›p, üzerine bas›nçtan
kumanda alan bir damper ve servomotor monte
edilebilir. Ancak so¤utmada d›ﬂ ve iç hava
s›cakl›k fark› az oldu¤u için bu çok özel
durumlarda gereklidir.
9- Özellikle d›ﬂ ve iç hava s›cakl›¤› fark›n›n çok
fazla oldu¤u (25°C) k›ﬂ aylar›nda, fan-coiller
geceleyin de çal›ﬂacakt›r. Bu da en kaliteli fancoil kullan›lsa dahi, uyumaya çal›ﬂan insanlar›
çok rahats›z edecektir.
10- Konutlarda havaland›rma amac›yla fan-coil'in
arkas›ndaki duvara monte edilecek taze hava
menfezleri hem binan›n d›ﬂ görünüﬂünü bozacak,
hem de ses kirlilik, donma riski gibi problemleri
beraberinde getirecektir. Bunun yerine taze hava
kanallarla verilirse, yaz›n so¤utma k›ﬂ›n ›s›tma
yapan bir santral, bunu besleyen bir kazan ve
chiller gerekecektir. Ayr›ca kanallar için
rezervasyon gerekir. Bunlar›n tümü hem maliyet
hem de de¤erli inﬂaat alan›ndan yer kayb›
demektir.
11- Apartman tipi çok kullan›c›l› konutlarda,
merkezi so¤utma sistemi kullan›l›rsa, yüksek
enerji maliyetinin paylaﬂ›m› problem yarat›r.
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