BÖLÜM 8

8- OTOMAT‹K KONTROL

Bir ›s›tma tesisat›n›n boyutland›r›lmas›nda en kötü
ﬂartlardaki ›s›tma ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› esas al›n›r.
Ancak sistem zaman›n büyük bir k›sm›nda daha
düﬂük seviyelerde çal›ﬂmak durumundad›r. Düﬂük
seviyelerde ›s›tma sisteminin gücünü de otomatik
olarak kendili¤inden düﬂürmek ve sistemin kendi
kendine çal›ﬂmas›n› sa¤lamak otomatik kontrol cihaz
ve sistemlerinin görevidir.
Bir ›s›tma sisteminin gerçek verimini belirleyen , bu
kontrol sisteminin mükemmelli¤idir. Sistemin y›ll›k
toplam verimi olarak tan›mlanan bu kavram, ›s›tma
mevsimi boyunca sistemin gerçek ihtiyac› olan ›s›
ile, kazana yak›tla gönderilen ›s› aras›ndaki orand›r.
Otomatik kontrol sistemleri basitten karmaﬂ›¤a
do¤ru farkl› gruplara ayr›labilir. Burada inceleme;
›s›t›c› kontrolu, kazan kontrolu ve sistem kontrolu
olarak üç ana baﬂl›k alt›nda yap›lacakt›r.
8.1. ISITICI VEYA TEK‹L ODA SICAKLI⁄I
KONTROLÜ
Burada gözönüne al›nan bir odan›n s›cakl›¤›,
›s›t›c›lar›n yayd›¤› ›s› kontrol edilerek, ayarlanan bir
de¤erde sabit tutulur.
1. Termostatik radyatör vanalar›
Bu uygulamada radyatörden önce termostatik bir
musluk bulunur. Bu musluk, oda s›cakl›¤›ndan
kumanda alan bir termostat taraf›ndan aç›l›p,
kapat›labilir. Termostat genellikle muslu¤un
kafas›ndad›r. Oda s›cakl›¤›ndan al›nan kumanda
ile radyatöre giden su debisi ayarlanarak,
radyatör ›s› gücü de¤iﬂtirilir. Böylece oda
s›cakl›¤› sabit tutulur. Termostatik radyatör
musluklar›nda d›ﬂar›dan ayr› bir güce ihtiyaç
yoktur.
Montajda,
musluk
kafas›n›n
(termostat›n), niﬂ içinde kalmamas›na dikkat
edilmelidir. Vana yere paralel monte edilmelidir.
Bu vanalarda kontrol duyarl›l›¤› oldukça azd›r.
Genellikle villa tipi tek aileli evlerde ve küçük
çapl› ›s›tma uygulamalar›nda kullan›l›rlar.
Termostatik vanalar›n bir baﬂka kullan›m yeri
ise, büyük boyutlu ›s›tma uygulamalar›nda zon
kontrolu amac› iledir.
Daha sonra anlat›lacak sistem gidiﬂ suyu
s›cakl›¤› kontrolü sistemleri tek zona kumanda
ederler. Halbuki yap›da farkl› amaçlarla

kullan›lan ve farkl› yönlere bakan hacimlerde,
farkl› zonlar yarat›lmas› gereksinimi vard›r. Bu
amaçla her farkl› zon istenen odadaki ›s›t›c›
giriﬂlerine termostatik vanalar konularak
istenilen s›cakl›k ﬂartlar› yarat›labilir.
2. Yard›mc› güç kullanan ›s›t›c› kapasite kontrol
elemanlar›: Bu gruptaki kontrollerde d›ﬂardan
ayr› bir yard›mc› güce ihtiyaç vard›r. Duyar
elemandan al›nan uyar› bir panelde
de¤erlendirilerek, bir motorlu vanaya kumada
edilir. Pnömatik veya elektrikli motorlu vana
belirlenen programa göre ›s›t›c› giriﬂindeki
debiyi ayarlar. Santral, eﬂanjör vs. gibi büyük
güçlü cihazlar›n kapasite kontrollerinde
kullan›l›r.
Bu tip kontrol vanalar› ve kontrol uygulamalar›
üzerinde, ayar vanalar› ve zon kontrolu
bölümlerinde daha geniﬂ durulacakt›r.
3. Üflemeli konvektörlerin kapasite ayar›
Üflemeli konvektörlerde, (fan-coil tipi ›s›t›c›larda)
devri elle kademeli olarak de¤iﬂen fanlar kullan›l›r.
Büyük s›cak hava apareylerinin ise su giriﬂine
monte edilecek, iki veya üç yollu vana ile
kontrol edilmeleri ideal çözümdür. Oda
termostat› ile vantilatöre kumanda etmek daha
ucuz olmakla birlikte, ortam s›cakl›¤›ndaki
de¤iﬂim fazla oldu¤u için iﬂletmede daha pahal›
ve az konforlu çözümdür. Durup çal›ﬂan fan sesi
rahats›z edicidir. Oysa s›cak su taraf›n›n
kumanda edilmesi halinde sürekli çal›ﬂan fan
sesi arka planda kalacak ve daha az rahats›z edici
olacakt›r. Fan durdu¤u anda da odaya kovektör
etkisi ile ›s› kazanc› olmas›; ara mevsimde aﬂ›r›
›s›nma sorunu yaratabilir.
8.2. KAZAN KONTROLÜ
S›cak sulu ›s›tma sistemlerinde, kazan su ç›k›ﬂ
s›cakl›¤› kontrol edilmesi gerekli ana parametredir.
Kontrol sistemi,
a) Su s›cakl›¤›n› s›n›r de¤erin üzerine ç›karmaz,
b) De¤iﬂen ›s›tma yüküne göre kazan su ç›k›ﬂ
s›cakl›¤›n› düzenler.
S›v› ve gaz yak›t yakan kazanlarda, kazan su ç›k›ﬂ
s›cakl›¤› kontrolu iki ﬂekilde yap›labilir.
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8.2.1. Kazan Termostat›
Kazan termostat› kazan su s›cakl›¤›n› ayarlanan
sabit bir de¤erde tutar.
En basit termostatlar iki kontakl› olan tiplerdir.
Bunlar tek kademli brülörlerin ON-OFF
kontrolunda ana kontrol eleman› olarak
kullan›labilirler. Genellikle açma kapama s›cakl›k
diferans› 6°C mertebesindedir. Bu diferans baz›
termostatlarda istenirse de¤iﬂtirilebilir.
Ayr›ca sistemde bir limit termostat kullan›lmal›d›r.
Limit termostatlar, elle resetlenebilir tipte olmal›d›r.
Üç kontakl› termostatlar genellikle iki kademeli
brülörlerde kullan›l›r. Bu termostatlar yine ON-OFF
kontrolludur. Kontaktlara ba¤lanan 1. ve 2.
kademeyi s›ra ile devreye sokar ve ç›kar›r. Büyük
sistemlerde kullan›l›rlar.
Oransal termostatlarda ise sürekli bir kontrol vard›r.
Oransal termostat duyar ucundan al›nan sinyalin
gücü ile orant›l› olarak motorlu vanalar yard›m› ile
oca¤a gönderilen yak›t ve hava miktar›n› ayarlar.
Oransal termostat, su s›cakl›¤› belirlenen s›n›r
de¤ere yaklaﬂt›kça yak›t ve havay› k›sar. Verilen
enerji azal›r. ‹yi bir oransal kontrol sisteminde
kapasite %30’a kadar k›s›labilir.
Bu sistemde oransal termostatla birlikte, mutlaka bir
de limit termostat kullan›l›r.
Kazan suyu s›cakl›¤›n›n oransal termostat ile
kontrol edildi¤i sistemlerde genellikle ayr›ca bir
sistem kontrolu vard›r.
Sadece kazan su s›cakl›¤›n›n kontrol edilmesi
halinde ›s›tma kapasitesi kontrolu ancak elle
ayarlanan su s›cakl›¤›n›n de¤iﬂtirilmesi ile, s›n›rl›
olarak yap›labilir.
8.2.2. Oda Termostat› ‹le Kazan Kontrolü
Duyar ucun yerleﬂtirildi¤i odada s›cakl›k sabit
kalacak ﬂekilde kazan çal›ﬂmas› ON-OFF olarak
kontrol edilir.
Bu tip kontrol art›k ça¤d›ﬂ› olup, ataleti, ayar
olana¤›ndaki s›n›rl›l›¤›, büyük s›cakl›k dalgalanmas›
yaratmas›, tek zonlu olmas›, yak›t tüketiminin fazla
olmas› ve yeterli konforu sa¤layamamas› gibi
dezavantajlar› vard›r. Ayr›ca su s›cakl›¤› yüksek
oldu¤undan sistemin y›ll›k ›s›l verimi düﬂüktür.
8.2.3. D›ﬂ Hava S›cakl›¤› Kompanzasyonlu Kazan
Su S›cakl›¤› Kontrolü (Ecomatic 2000)
Bu sistemde, d›ﬂ hava s›cakl›¤›ndan, kazan su ç›k›ﬂ
s›cakl›¤›ndan uyar› al›n›r. Bu bilgiler merkezi bir
kontrol sisteminde daha önceden belirlenen bir
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programla karﬂ›laﬂt›r›l›r ve buna göre brülöre
kumanda edilerek kazan su s›cakl›¤› ayarlan›r. Bu
sistemde kazan üstünde ayr›ca bir limit termostat
bulunur.
Buderus kazanlar›nda bu amaçla geliﬂtirilmiﬂ
Ecomatic Panel kullan›l›r. Ecomatic Panelin
fonksiyonlar› aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
1. D›ﬂ hava s›cakl›¤›na göre kazan su s›cakl›¤›n›
otomatik olarak ayarlar.
2. D›ﬂ hava s›cakl›¤› 17°C’nin (veya kullan›c›n›n
seçece¤i s›cakl›¤›n) alt›na düﬂünce sistem
kendili¤inden çal›ﬂmaya haz›r konumuna geçer.
(Otomatik Yaz / K›ﬂ ayar›)
3. Oda s›cakl›k duyar eleman› oda s›cakl›¤›n›
ayr›ca kontrol eder. Ani yük de¤iﬂimlerinde
sistemi harekete geçirir. Örne¤in k›ﬂ›n
pencerelerin havaland›rma amaçl› olarak k›sa
bir süre aç›lmas› (pik ›s› kayb›) veya kalabal›k
bir toplant› olmas› (pik ›s› kazanc›)
durumlar›nda, ayar s›cakl›¤›ndan ±%10’dan
fazla sapma olmas›na izin vermez.
4. Uzaktan kumanda cihaz› ile kazan dairesine
inmeden zaman programlama ve gece gündüz
s›cakl›k ayar de¤iﬂikli¤i yap›labilir.
5. Gece iﬂletmesine, verilen programa göre geçer
ve sistemi düﬂük bir rejimde çal›ﬂt›r›r.
6. Günlük ve haftal›k programlama olana¤› vard›r.
Verilen programa göre sistem kendili¤inden
çal›ﬂ›r. Buna göre sistem, siz evde yokken
çal›ﬂmaz, ancak siz gelmeden bir süre önce
çal›ﬂmaya baﬂlar. Hafta sonu evlerinde sistem,
siz gelmeden önce evi ›s›tarak haz›r hale getirir.
7. Boyler suyu s›cakl›¤›n› otomatik olarak ayarlar.
8. ‹lave modüllerle, bir veya daha fazla say›da üç
yollu kar›ﬂt›rma vanas›na kontrol olana¤› vard›r.
Böylece farkl› karakterlerdeki zonlar› kontrol
etmek mümkün olabilir.
9. Tesisat›n dona karﬂ› korunmas› . Tesisattaki su
s›cakl›¤› +1°C’ye düﬂtü¤ü zaman dolaﬂ›m
pompas› otomatik olarak çal›ﬂ›r.
10. Termik dezenfeksiyon. Haftada bir gece boyler
su s›cakl›¤›n› 1 saat süre ile 75°C’ye ç›kartarak
bakteri üremesini önler.
11. Kazan ayar termostat› haricinde iki ba¤›ms›z
ölçme ve emniyet termostatlar› vard›r.
12. 3 yollu veya 4 yollu vana kontrolü. Boyler,
döﬂeme ›s›tmas› ve radyatör sisteminin
tamam›na ayn› anda kumanda ve kontrol
olana¤› vard›r.

13. Kazan› ve bacay› korumak için;
a- Kazan suyu s›cakl›¤› 32°C’nin alt›nda ise
›s›tma pompas›n› devre d›ﬂ› b›rak›r.
b- Kazan suyu s›cakl›¤› iste¤e göre min.
40°C’de, döﬂeme ›s›tmas›nda ise max. 55°C ile
s›n›rland›r›labilir.
1- 3 yollu vana devresi kullan›lm›yorsa, bu
devre üzerinden bahçe lambalar›, bahçe
sulama tesisleri, h›rs›zl›¤a karﬂ› güvenlik
ayd›nlatmas› veya baﬂka bir cihaz
programlanabilir.
2- Brülörün devreye giriﬂ adedi %40 oran›nda
azalt›lm›ﬂ olup, bu durum is oluﬂumunu (s›v›
yak›t halinde) minimize etmekte, kazan yanma
verimi yükselmekte ve çevre kirlenmesi
minimum olmaktad›r.
3- Elektrik kesintisinde eski modeller 72 saat
rezervliydi. Yeni modeller ise elektrik
kesintilerinde 8 y›l rezervlidir.
4- Yak›ttan min. %20 ekonomi ve konfor:
Kalorifer kazan termostat›n› manuel olarak d›ﬂ
hava s›cakl›¤›na uygun ayarlamak mümkün
olmad›¤› için, genelde termostat gerekenden
daha yüksek s›cakl›¤a ayarlan›r. Ayr›ca ›s›tma
sezonunda ‹stanbul’da d›ﬂ hava s›cakl›¤›n›n
günde ortalama 7°C de¤iﬂti¤i kabul edilebilir.
‹stanbul’da d›ﬂ hava s›cakl›¤› ›s›tma
mevsiminde (-3°C) ile (+17°C) de¤erleri
aras›nda de¤iﬂti¤ine göre günlük hata pay›
manuel iﬂletmede 7/20 = %35 de¤erine
ulaﬂmaktad›r. Konutlarda manuel iﬂletmede,
oda s›cakl›¤›nda gün içerisinde 6°C’ye varan
de¤iﬂimler olmaktad›r.
Oda s›cakl›¤› yükseldi¤inde odadaki hava
kurumakta, grip ve solunum yolu
hastal›klar›na ortam haz›rlamakta, yak›t
sarfiyat› artmaktad›r. Oda s›cakl›¤›n›n düﬂmesi
halinde de konfordan uzaklaﬂ›lmaktad›r.
Ecomatic Panelin Ayar›
‹ﬂletme e¤risi d›ﬂ s›cakl›¤a göre, kazan su ç›k›ﬂ
s›cakl›¤›n›n hangi de¤erde tutulaca¤›n›
belirleyen program e¤risidir. Brülör, d›ﬂ
s›cakl›¤a göre belirlenen su s›cakl›¤› etraf›nda
belirli bir diferansla ON-OFF olarak çal›ﬂ›r.
Ecomatic panelde önemli bir özellik de bu
diferans (s›cakl›k aral›¤›) ile ilgilidir. Diferans
e¤ri boyunca de¤iﬂmektedir. Diferans, su
s›cakl›¤› 90°C’de 4°C iken, su s›cakl›¤›
minimum de¤ere indi¤inde 10°C’ye ç›kar.
Böylece düﬂük yüklerde brülörün s›k s›k devreye

girip ç›kmas› önlenir ve starttaki önlenemeyen
yanma verimsizlikleri nedeni ile olan kay›plar
azal›r. Ecomatic panel sayesinde y›ll›k yak›t
tasarrufu oran› en az %20 mertebesindedir.
Buderus kazan, brülör ve ecomatic panel
toplam›nda ise yak›ttan ortalama %40 ekonomi
sa¤lan›r.
8.3. ECOMAT‹C PANEL 4000
Ecomatic 4000 sistemi Buderus’un geliﬂtirdi¤i en
yeni, en ileri kazan kumanda sistemidir. Ecomatic
4000 sisteminin ilk örne¤inin ad› HS 4201’dir.
GSO 5 Sistem Optimizasyonu
Brülörlerin devreye girme, ç›kma (start-stop)
zamanlar›ndaki zararl› gaz emisyon de¤erleri normal
yanma rejimindeki zararl› gaz emisyon de¤erlerine
göre çok yüksektir (ilk 30 sn). Brülörün ﬂalt say›s›n›
azaltarak, çevreye daha az zararl› gaz at›m›
sa¤lanabilir. Ecomatic 2000 ve 3000 sisteminde
brülör ﬂalt say›s›n› azaltmak için elektronik olarak
de¤iﬂen termostat diferans› özelli¤i kullan›l›yordu.
Ecomatic 4000 sisteminde ise, brülör ﬂalt say›s›n›
düﬂürmek için, brülör devrede iken sirkülasyon
pompas› (ﬂu an için sadece monofaze pompalar için
geçerli) %100 kapasite ile çal›ﬂt›r›l›r. Brülör
devreden ç›kt›¤› zaman sirkülasyon pompas› %30
kapasiteye düﬂer. Pompalar›n %30 kapasite ile
çal›ﬂmas› yar› iletken röle üzerinden kumanda edilir.
Bu rölenin kumandas› 0,2 sn’lik sabit peryotlarla
gerçekleﬂir. Bu periyot içerisinde pompa 0,06 sn
aç›l›r ve 0,14 sn kapan›r. Röle pompay› ﬂebeke
geriliminin s›f›r oldu¤u noktada kapat›r. Bu k›sa
sürede pompa üzerinde gerilim kalmaz ve ak›m
geçmez. Böylece pik gerilim noktalar› oluﬂumu
engellenir. 0.14 sn’lik kapama zaman› esnas›nda
pompa ak›ms›z olarak döner. Brülörün çal›ﬂmad›¤›
zamanlarda pompan›n %30 kapasite ile çal›ﬂmas›
sonucunda tesisattaki su daha yavaﬂ sirküle eder ayn›
zamanda kazan içerisindeki su da yavaﬂ sirküle eder
ve kazan termostad› h›zl› olarak so¤umaz ve ›s›tma
e¤risine göre kazan devreye girme s›cakl›¤›na daha
uzun zamanda ulaﬂ›l›r. Böylece brülörün çal›ﬂma
süresi uzar. Bu da ﬂalt say›s›n› azalt›r.
GSO 5 Sisteminin Faydalar›
- Klasik termostat sistemine göre %80 daha
düﬂük brülör ﬂalt say›s›
- Yüksek verim, ›s›tma periyodu boyunca daha
düﬂük kurum oluﬂumu
- Pompalardan dolay› enerji tasarrufu
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- Düﬂük CO2 emisyonu
- Brülör ve sistemin di¤er elemanlar›n›n daha
uzun ömürlü olmas› Ecomatic 4000 sistemde
termostad diferans›
- 20°C d›ﬂ hava s›cakl›¤›nda 4°C,
+10°C d›ﬂ hava s›cakl›¤›nda 20°C’dir.
Is›tma E¤rileri
Ecomatic 4000 sisteminde 3000 sisteminde oldu¤u
gibi ›s›tma e¤risi seçimi yap›lmamaktad›r. Ecomatic
4000 ›s›tma e¤rilerini kendi hesaplar. Bu
hesaplaman›n yap›labilmesi için aﬂa¤›daki veriler ilk
devreye al›n›rken yüklenilir.
Max. ç›k›ﬂ suyu s›cakl›¤› (Örn.90°C)
En düﬂük d›ﬂ hava s›cakl›¤› (Örn.-3°C)
Norm iç s›cakl›k (Örn.20°C)
‹stenilen oda s›cakl›¤› (MEC üzerinden)
Is›t›c› tipi (Örn. Radyatör veya konvektör gibi)
MEC (Mobil Ecomatic Controller)
Kazan devreye al›n›rken otomatik olarak hesaplanan
›s›tma e¤risini görmek için aﬂa¤›da verilen d›ﬂ hava
s›cakl›klar› için kazan suyu s›cakl›klar› MEC
üzerinden servis için ayr›lan özel menüde izlenebilir.
1. De¤er

2.De¤er

3.De¤er

D›ﬂ Hava °C

10

0

-10

Kazan suyu °C

45

60

80

MEC üzerinde oda s›cakl›¤› istenilen s›cakl›¤a
ayarlanabilir. Oda s›cakl›¤› hesaplanan ›s›tma
e¤risine göre ayarlanan de¤erin üzerine ç›karsa,
MEC kazan s›cakl›¤›n› 9°C kadar düﬂürebilir. Oda
s›cakl›¤› hesaplanan e¤riye göre ayarlanan de¤erin
alt›nda kal›yorsa MEC kazan s›cakl›¤›n› 27°C kadar
artt›rabilir. Bu hem bina konforu için hem de so¤uk
binan›n daha çabuk rejime girmesi için yap›l›r.
Fabrika ayar›nda her 1°C oda s›cakl›¤› için kazan
suyu s›cakl›¤›ndan 3°C de¤iﬂim sa¤lar.
Yaz / K›ﬂ Konumu De¤iﬂimi
Ecomatic 3000 sisteminde d›ﬂ hava s›cakl›¤› düﬂtü¤ü
anda yaz/k›ﬂ konum dü¤mesinde seçilen s›cakl›¤a
göre yaz konumundan k›ﬂ konumuna geçilmekte idi.
Oysa iyi izolasyonlu bir binada d›ﬂ hava s›cakl›¤›
aniden diﬂse bile, bina belli bir ›s›y› depo etti¤i için,
bina kütlesi hemen so¤umaz. Ecomatic 4000
sisteminde kazan devreye al›n›rken binan›n
izolasyon durumu iyi – orta – kötü seçenekleriyle
MEC üzerine girilir.
Örne¤in iyi izolasyon için: Ecomatic 4000 yazdan
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k›ﬂa geçiﬂte veya k›ﬂtan yaza geçiﬂte hemen yaz/k›ﬂ
pozisyonunu de¤iﬂtirmez. ‹yi izolasyonlu bir binada
d›ﬂar›daki s›cakl›k de¤iﬂti¤inde Ecomatic 4000 25
saat geçmeden yaz/k›ﬂ pozisyonunu de¤iﬂtirmez.
Ancak e¤er bina içersindeki s›cakl›k MEC üzerinde
ayarlanan de¤erin 2°C alt›na inerse 25 saat
beklemeden ›s›tmalar devreye girer. Dolay›s›yla
odadaki uzaktan kumanda önceliklidir. Orta
izolasyonlu binalarda bu süre 20 saat, kötü
izolasyonlu binalarda bu süre 15 saattir.
Adaptasyon
Oda s›cakl›¤› 1 saat içersinde 0,7°C’den fazla
de¤iﬂmezse MEC oda s›cakl›¤›n›, d›ﬂ hava
s›cakl›¤›n› ve e¤ri de¤erini haf›zaya al›r (toplam 23
haf›za) Gün boyunca bunu devaml› olarak yapar ve
en az dört adet de¤eri haf›zada tutar. Gece saat
24.00’da bunlar› hesaplay›p ortalamas›n› alarak,
seçilmiﬂ e¤ri ile karﬂ›laﬂt›r›p yeni e¤ri seçimi yapar.
Yeni günde art›k seçmiﬂ oldu¤u e¤ri üzerinden
çal›ﬂmaya baﬂlar. Bu olay› hergün tekrarlar ve en
do¤ru e¤riyi bulmuﬂ olur. Baﬂlang›çta girdi¤imiz e¤ri
hatal› bile olsa MEC do¤ru e¤riyi bulur.
Adaptasyonun bir di¤er faydas› da binan›n d›ﬂ›ndaki
çevre de¤iﬂikli¤i veya bitki örtüsü de¤iﬂikli¤inden
etkilenmemesidir. Adaptasyon 6°C d›ﬂ hava
s›cakl›¤›n›n alt›nda aktiftir.
MEC’in do¤ru çal›ﬂabilmesi için MEC’in bulundu¤u
odadaki radyatör musluklar›n›n tam aç›k olmas›
gerekmektedir.
Optimizasyon
Ecomatic 3000 sisteminde dijital saat üzerinden
sabah kazan›n yanaca¤›, akﬂam kazan›n sönece¤i
saatler programlan›yordu.
Ecomatic 4000’de optimizasyon özelli¤i sayesinde
sabah ﬂu saatte ev ›s›nm›ﬂ olsun, ﬂu saatte s›cak su
haz›r olsun denilebilmektedir. Ecomatic 4000 ilk gün
çal›ﬂmaya baﬂlarken binan›n ve s›cak suyun haz›r
olmas› istenen saatten dört saat önce kazan› çal›ﬂt›r›p
›s›tma iﬂlemine baﬂlar. Is›nma sürelerini haf›zada
tutarak bir sonraki gün için daha do¤ru bir
zamanlama seçer. Bu arada d›ﬂ hava ﬂartlar› de¤iﬂse
bile, bu de¤iﬂikli¤i göz önüne al›r. Her sabah
›s›tmalar baﬂlarken d›ﬂ hava s›cakl›¤›na ve bir önceki
günkü hesaplara bakarak yeni günün çal›ﬂma saatini
belirler. Optimizasyon özelli¤i istenirse devre d›ﬂ›
b›rak›labilir. O zaman kazan verilen saatte ›s›tma
yapmaya baﬂlar.
Yerden Is›tma Kurutmas›
Yerden ›s›tmal› binalarda sistem devreye al›n›rken, 8
günlük kurutma program› uygulanabilir. Ecomatic

4000 20°C su s›cakl›¤›ndan baﬂlayarak, hergün
kazan suyunu 5°C artt›r›p, kazan› 4 günde 40°C
›s›tma suyu s›cakl›¤›na ulaﬂt›r›r. Daha sonra tekrar
hergün 5°C düﬂürerek sekizinci günde 20°C kazan
suyu s›cakl›¤›na ulaﬂarak döﬂeme kurutma
fonksiyonunu tamamlam›ﬂ olur.
8.3.1. Ecomatic 4201 Di¤er Fonksiyonlar›
- Yaz aylar›nda pompalar ve üç yollu vana
kapal›d›r. Çal›ﬂmayan bu cihazlar›n zaman
içersinde s›k›ﬂmas›n› önlemek amac›yla, MEC
her Çarﬂamba saat 12.00’de pompalar›
çal›ﬂt›rmaya baﬂlar, üç yollu vanay› da sürekli
olarak aç›p kapat›r. Bu iﬂlem 10 dakika sürer. Bu
özellikten dolay› Çarﬂamba günleri kazan
suyunun so¤uk olmas› için sabahtan ö¤len saat
12.10’a kadar kazan› çal›ﬂt›rmamak gerekir.
Boylere s›cak su program› yüklenirken bu özelli¤e
dikkat edilmelidir.
- Modülasyonlu brülör direkt olarak Ecomatic
4000’e ba¤lanabilir.
- MEC ayn› zamanda servis eleman› cihaz› olarak
da görev yapar. MEC en son meydana gelen 4 adet
ar›zan›n baﬂlang›ç ve bitiﬂ günlerini, saatlerini,
dakikas›n› haf›zada tutar.
Ar›za oldu¤unda ekranda “Ar›za var, kapa¤›
aç›n›z” yazar.
Kapa¤› aç›nca ar›zan›n ne oldu¤u ekrandan
görülebilir (k›sa devre, duyar eleman› ar›zas› vb
gibi) E¤er sistemde baca gaz› sensörü varsa baca
gaz› s›cakl›¤› sürekli olarak ölçülür ve ölçülen en
yüksek baca gaz› s›cakl›¤› MEC üzerine
kaybedilir. Servis eleman› geldi¤inde MEC
üzerinde kaydedilen en yüksek baca gaz›
s›cakl›¤›n› kontrol ederek kazanda bir problem
olup olmad›¤›n› görebilir. E¤er servis MEC
üzerinde 400°C baca gaz› s›cakl›¤›n›n kaydedilmiﬂ
oldu¤unu görürse bu kazanda kirlenme oldu¤unu
anlar.
- Kazan suyu s›cakl›¤›, kazan devreye girdikten
sonra 30 dakika içerisinde min. 5°C artmaz ise
ekranda hata mesaj› verir.
- Ecomatic 4000 sistem içerisinde 2089 y›l› sonuna
kadar takvim vard›r. Takvimde seçilen tarihin günü
otomatik olarak hemen verilir.
- Yaz/k›ﬂ saat ayarlamas›n› kendisi yapar (mart›n
son pazar› /Ekimin son pazar›) ‹stenirse bu
fonksiyon devre d›ﬂ› b›rak›l›r.
- Ecomatic 4000 sistemine ayr›ca tatil program›
yüklenebilir. Bunun için tatil baﬂlang›ç tarihi, tatil
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bitiﬂ tarihi (2089 y›l›na kadar istenilen gün
seçilebilir), tatil esnas›nda istenilen oda s›cakl›¤›
MEC üzerinden yüklenir. Burada tatil e¤risi
istenilen oda s›cakl›¤›na göre MEC taraf›ndan
hesaplan›r. ﬁu an için tatil program› tek zonu veya
tüm zonlar› tatil eder.
MEC istendi¤i taktirde yuvas›ndan ç›kart›l›p elde
de programlanabilir. Daha sonra MEC yuvas›na
tak›ld›¤›nda ekranda yap›lan de¤iﬂiklikler
kaydedilsin mi? ﬁeklinde bir soru ç›kar. Bu soruya
evet cevab› verilerse yap›lan de¤iﬂiklikler MEC
üzerinden kazan üzerindeki Ecomatic panele
yollan›r. Yani yeni yap›lan program devreye girer.
Yap›lan de¤iﬂiklikler kaydedilmek istenmiyorsa
(Z) tuﬂuna bas›larak bu iptal edilir.
MEC yerinden ç›kar›l›nca 2 dakika sonra ekran›
kapan›r. 30 dakika sonra da tarih, saat ve elde
girilen di¤er bilgileri unutur. MEC yerine tak›l›nca
tüm bilgiler otomatik olarak tekrar yüklenir.
MEC’te 64 K haf›za vard›r.
MEC içersinde nikel cadmiyum pil kullan›lmal› ve
iki y›lda bir de¤iﬂtirilmelidir. Pil azald›¤›nda “pil
bitiyor”2 mesaj› verir.
Tüm bilgiler MEC üzerinden girilir. Fakat ana
mikro iﬂlemci kazan üzerinde HS 4201 Ecomatic
panel içerisinde bulunan EMC 2.0 kart›d›r. EMC
2.0 elektrik kesintisine karﬂ› özel bir pil ile
korunur. Bu pilin 10 y›l rezervi vard›r.
MEC üzerinden manuel iﬂletme pozisyonu
seçildi¤inde;
Ecomatic
3000
sistemin
BFM’sindeki gibi elektrik kesintisinden sonra
AUT konumuna geçmez, eski pozisyonunu
muhafaza eder.
Boyler termik dezenfeksiyonunu standart olarak
Pazartesi akﬂamlar› saat 01.00’e ve boyler suyu
s›cakl›¤› 70°C’ye programl›d›r. Bu tarih, saat ve
dezenfeksiyon s›cakl›¤› iste¤e ba¤l› olarak
de¤iﬂtirilebilir.
Saat ayar› haftan›n her gününe, alt› kanal için,
birbirinden ba¤›ms›z üçer program verilebilir.
Program zamanlar› min.10 dakika ara ile
verilebilir.
Sistemde birden fazla zon varsa bu zonlardan
sadece birine MEC tak›labilir. Di¤er zonlara
analog uzaktan kumanda (BFZ) cihazlar›
tak›labilir veya bu zonlara uzaktan kumanda
tak›lmaz. Sistemde iki ayr› zon varsa, bu
zonlar›n birinde uzaktan kumanda olarak MEC,
di¤erinde ise uzaktan kumanda kullan›lm›yorsa;
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Uzaktan kumanda olmayan zonun oda
s›cakl›¤›n› termometre ile ölçüp s›cakl›¤› yeterli
bulmuyorsak, bu s›cakl›k MEC’te “Hararetler
sayfa 2’deki ölçüm oda 2” menüsüne yaz›l›r ve
MEC ikinci zon için yeniden e¤ri hesaplar ve
istenilen oda s›cakl›¤›n› sa¤lar.
MEC ekran›nda sürekli olarak herhangi bir
s›cakl›k görülebilir. (D›ﬂ hava s›cakl›¤›, oda
s›cakl›¤›, baca gaz› s›cakl›¤›, kazan suyu
s›cakl›¤›, boyler s›cakl›¤› veya gün tarih gibi)
Röle testi sayesinde MEC ile panel aras›na ON
LINE kablosu çekilerek pompalar, üç yollu
vanalar ve brülör MEC üzerinden manuel olarak
aç›l›p kapanabilir. Bu özellik sayesinde servi
eleman› test etmek istedi¤i eleman›n yan›na
giderek çal›ﬂmas›n›n do¤ru olup olmad›¤›n›
izleyebilir. Bu özellik ile ilgili menü özel servis
bölümündedir.

8.4. ECOMAT‹C PANEL HS 2102
HS 2102 Ecomatic panel Buderus firmas›n›n villa
kalorifer ve boyler sistemleri için geliﬂtirdi¤i yeni bir
kontrol sistemidir. HS 2102 panelin getirdi¤i
avantajlardan en önemlisi çok kolay kullan›m özelli¤ine
sahip olmas›d›r. “BASILI TUT ve ÇEV‹R” mant›¤› ile
ayar yap›lmas› tüm fonksiyonlar›n kolay anlaﬂ›lmas›n›
sa¤lamaktad›r.
Oda s›cakl›k duyar elemanl› uzaktan kumanda cihaz›,
kazan dairesine inmeden kumanda imkan› sa¤lar. Kazan
d›ﬂ hava s›cakl›¤›na göre otomatik çal›ﬂ›rken, oda
içersindeki pik ›s› kay›p ve kazançlar›n› karﬂ›lamak
üzere, oda s›cakl›k duyar eleman› yard›m› ile tesisatta
istenilen s›cakl›k fark› an›nda sa¤lanabilmektedir.
Örne¤in; k›ﬂ›n pencerenin havaland›rma amaçl› aç›lmas›
(pik ›s› kayb›) veya kalabal›k bir toplant› yap›lmas› (pik
›s› kazanc›) gibi durumlarda sistem uygun cevab›
verebilmektedir.
Ecomatic panel d›ﬂ hava s›cakl›¤›na göre kazan suyu
s›cakl›¤›n› otomatik ayarlar. Bu sayede evin s›cakl›¤›
tüm ›s›tma mevsimi boyunca sabit kal›r.
Haftal›k ve günlük programlama özelli¤i ile konfor
sa¤lan›r. Ayr›ca daha önceden cihaza yüklenmiﬂ olan 8
adet fabrika program›ndan uygun olan program da
seçilebilir. Bu programlar farkl› aile yap›lar› göz önüne
al›narak özel olarak yüklenmiﬂtir.
Tesisat› donmaya karﬂ› koruma önlemi mevcuttur.
Servis fonksiyonlar› yard›m›yla sistemin sürekli
kontrolü sa¤lan›r. Sistemde oluﬂan herhangi bir hata
an›nda ekranda gösterilir.
Otomatik yaz-k›ﬂ devre ayar› yap›labilir. 4 çeﬂit düﬂük
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iﬂletme ﬂekli ile büyük konfor sa¤lan›r.
Kazan› ve bacay› korumak için. 38/40 fonksiyonu ile
donat›lm›ﬂt›r.
‹lk devreye girmede 40°C’ye s›cakl›k ulaﬂ›ncaya kadar
pompa çal›ﬂmaz. 38°C’de pompa devre d›ﬂ› kal›r ve
40°C’de tekrar devreye girer. Bu sistemde POMPA
MANTI⁄I’d›r ve sistemin korunmas›nda önemli rol
oynar.
8.5. LOGAMAT‹C 4311 ve 4312 KONTROL
PANELLER‹
Logamatic 4311 ve 4312 paneller orta ve büyük
kapasiteli kazanlarda kullan›lan panellerdir. Logamatic
4311 panel ile 4312 panel aras›ndaki tek fark, 4311’deki
kontrol cihaz› MEC 2 yerine, 4312’de kazan suyu
s›cakl›¤›n› dijital olarak gösteren bir göstergenin
bulunmas›d›r. Her iki panel de ayn› ölçülere ve ayn›
say›da modül yuvas›na sahiptirler. MEC 2’nin
Logamatic 4311 panel üzerinde bulunmas›ndan dolay›
bu panel ana panel olarak adland›r›l›r. Çünkü MEC 2
tüm sistem parametrelerinin tan›mlan›p, ayarlar›n›n
yap›ld›¤›, ayr›ca kazan ve sistemin kontrolünü sa¤layan
kumanda sistemidir. Dolay›s›yla tek kazanl› sistemlerde
veya çok kazanl› sistemlerin 1. kazan›nda (öncü kazan)
Logamatic 4311 panel kullan›lmal›d›r. 4311’in
üzerindeki MEC 2 al›n›p bir 4312 panele tak›ld›¤›nda bu
panel 4311 panele dönüﬂtürülmüﬂ olacakt›r.
Logamatic 4311 ve 4312 Panellerin en büyük
avantajlardan biri geniﬂletilebilir, modüler bir yap›ya
sahip olmalar›d›r. Farkl› tesisatlardaki farkl› ihtiyaçlara
uygun modüllerin panele tak›lmas› ile o tesisata en
uygun kombinasyon sa¤lan›r. Paneller temel olarak ﬂu
görevleri yapabilirler:
• Üç yollu vanal› ›s›tma devreleri, boylerli veya
Akümülatör + Eﬂanjörlü s›cak su haz›rlama
sistemleri kontrolü ve EIB Bina otomasyonlar›na
ba¤lant› imkan›(ba¤lant› modülünün alt yap›s›
haz›rd›r)
• Logamatic KW 4203 ECOKOM-C uzaktan
kontrol sistemi ile uzaktan kontrol(PC, telefon vb.
ile kontrol, ar›za bildirimi, haberleﬂme)
• Uzaktan kontrol sisteminin software’i
Panelin içindeki ba¤lant› fiﬂleri farkl› renklendirilmiﬂ ve
kodlanm›ﬂt›r. Bu fiﬂler ayn› renklerle modüllerde ve
sensör kablolar›nda da mevcuttur. Böylece devreye alma
s›ras›nda herhangi bir hata oluﬂumu engellenmiﬂtir.
Logamatic 4311 ve 4312’nin temel taﬂlar› CM 431 ve
ZM 432 modülleridir. Bu iki modül sistemin ayar,
kumanda ve kontrol görevlerini üstlenmiﬂlerdir. Bu
modüller d›ﬂ hava s›cakl›¤›na ba¤l› iﬂletilen; tek veya çift

kademeli veya modülasyonlu (oransal kontrollü)
brülörlü; düﬂük s›cakl›k, yo¤uﬂmal›, veya Ecostream
kazanlara kumanda edebilirler. Kazan ve yak›t tipine
ba¤l› iﬂletme ﬂartlar›n›n ayr›ca girilmesine gerek yoktur,
çünkü bu ﬂartlar Logamatic panellerde önceden
tan›mlanm›ﬂt›r. Paneller ayr›ca bina ve sistem
özelliklerine ba¤l› otomatik e¤ri ayar›, otomatik
adaptasyon ve optimizasyon; üzerine tak›lm›ﬂ olan
modülleri herhangi bir tan›mlama gerektirmeden
otomatik olarak alg›lama, her ›s›tma devresi için ayr›
yaz/k›ﬂ geçiﬂ s›cakl›¤› tan›mlayabilme, 4 y›l haf›zas›n›
unutmama gibi ileri teknoloji göstergesi olan birçok
özelli¤e sahiptir.
Is›tma devresi say›s› fazla olan büyük sistemlerin
otomasyonu da HS 4311 panel ile çözülebilmektedir.
Sistemde kullan›lacak kazan say›s› veya kapasite
büyüklü¤ünden ba¤›ms›z olarak en fazla 15 adet panel
birbirleriyle paralel ba¤lanarak (iletiﬂim kablosu ile)
çal›ﬂt›r›labilir ve böylece 120 farkl› ›s›tma devresi
ba¤›ms›z olarak kontrol edilebilir.
Büyük kazanlarda yüksekli¤in artmas› nedeniyle panele
ulaﬂmak ve kullan›m güçleﬂebilir. Bu tip durumlarda
HW 4311/4312 panelleri opsiyonel montaj kiti
vas›tas›yla kazan yan sac› üzerine monte etmek
mümkündür. Bu kit sayesinde panele ulaﬂ›m ve kullan›m
kolaylaﬂmaktad›r. Kit, kazan›n sa¤›na veya soluna
tak›labilir. Yan sac üzerine montaj kiti kullan›ld›¤›nda,
daha uzun bir brülör kablosu sipariﬂ edilmelidir.
LOGAMAT‹C 4311
Tek kazanl› sistemin otomatik kontrolünü yapan veya
çok kazanl› sistemlerde (max 3 kazan) 1.kazanda (öncü
kazan) kullan›larak ana kontrol paneli görevi yapan,
modüler yap›ya sahip, orta ve büyük kapasiteli
tesisatlara hitap eden dijital kontrol panelidir.
Ek Modüller

Standart Donan›m
Panel gövdesi geri dönüﬂümlü plastik malzemeden imal
edilmiﬂtir. Modüllerin bulundu¤u ön k›sm›n korunmas›
ﬂeffaf bir kapak ile sa¤lan›r. Özellikle yüksek kazanlarda
opsiyonel aksesuar ile paneli kazan yan saç›na veya

duvara monte etmek mümkündür. Harici kumanda
ba¤lant› imkan›, farkl› renk ve kodlar› ile hatas›z ba¤lant›
sa¤layan fiﬂler, Açma-Kapama ﬂalteri, Brülör manuel
kumanda ﬂalteri IP 40 s›n›f› korumal›, Telefon-Telsiz-TV
dalgalar›ndan etkilenmeyen, tümüyle kablolanm›ﬂ iç
yap›, 2 ba¤›ms›z sigorta devresi, panelin di¤er
özelliklerindendir
Bir panelde 4 adet modül yuvas› bulunur ve dolay›s›yla
ekteki modüllerden en fazla 4 adet tak›labilir. Panel
teslimattaki temel donan›m› ile ›s›tma devresi kontrolü
yapamaz, ek modül kullan›lmal›d›r. Is›tma devresi
kontrolü harici panelle yap›lacaksa ek modül kullanmak
gerekli de¤ildir, ancak ek duyar eleman (FZ)
kullan›lmal›d›r.
Temel donan›m› aﬂa¤›daki modül ve bileﬂenlerden
oluﬂmaktad›r:
1-) CM 431, ZM 432 Modülleri:
• Tek veya çift kademeli veya modülasyonlu
(oransal kontrollü) brülörleri kumanda edebilir.
• Kazan üç yollu veya iki yollu vanas›; ihtiyaca göre
kullan›lan kazan pompas› veya ﬂönt pompa kontrolü
ile kazan devresini kumanda eder.
• Tesisatta kullan›lan kazan ve yak›t tipine uygun
olan iﬂletme ﬂartlar›n›n yerine getirilmesini sa¤lar.
(ECOSTREAM veya Düﬂük S›cakl›k Kazan›;
Motorin veya Do¤algaz vb..)
• Modül üzerinde yer alan LED’ler vas›tas›yla yaz
iﬂletmesi, brülör kademesi, modülasyon, kazan
pompas› ve kazan üç yollu vanas›n›n iﬂletme
durumlar› ile brülör ar›zas›, modül ar›zas› gibi
ikazlar görülebilir.
• ECOCAN BUS üzerinden baﬂka dijital paneller ve
sistemlerle haberleﬂme imkan› vard›r.
• Opsiyonel Logamatic KW 4203 ECOKOM-C
modem ile telefon, PC vb.. cihazlarla uzaktan
parametreleri de¤iﬂtirme, data transferi imkan›
vard›r.
• Bacac› tuﬂu (baca gaz› analizi için), ›s›tma devresi
ve brülör manuel kumanda ﬂalterleri ve modülasyon
yükseltme/azaltma dü¤meleri modül üzerinde yer
almaktad›r.
2-) Ayarlanabilir Limit Termostat STB
(95/100/110/120 °C)
3-) Ayarlanabilir Kazan Termostat›
4-) D›ﬂ Hava Duyar Eleman›
5-) Kazan Duyar Eleman›
6-) Brülör 2. Kademe Kablosu
7-) MEC 2 Kumanda Ünitesi
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LOGAMAT‹C 4312:
Çok kazanl› sistemlerde 2. ve 3.kazanlarda
kullan›lan, modüler yap›ya sahip, orta ve büyük
kapasiteli tesisatlara hitap eden paneldir. Logamatic
4311 ile ayn› özellikleri sergilemektedir. Aradaki tek
fark Logamatic 4312’de MEC 2 yerine kazan
göstergesinin bulunmas›d›r. Ayr›ca teslimat
kapsam›nda 4311’ den farkl› olarak d›ﬂ hava sensörü
verilmez.
KAZAN GÖSTERGES‹:
• MEC 2 boﬂlu¤unda yer alan ve dijital olarak
kazan suyu s›cakl›¤›n› gösteren göstergedir.

Standart Donan›m

LOGAMAT‹C 4311 VE 4312 PANELLER‹N
AKSESUAR VE MODÜLLER‹:
MEC 2 KUMANDA ÜN‹TES‹
• Tüm sistem parametrelerinin
tan›mlan›p, ayarlar›n›n yap›ld›¤›,
ayr›ca kazan ve sistemin
kontrolünü sa¤layan,
• Bas-Çevir mant›¤› ile kumanda
edildi¤inden kolay kullan›m
sa¤layan,
• Türkçe yaz›l› iletiﬂim sa¤layan
geniﬂ ekran›nda sistemle ilgili
tüm bilgi ve ayarlar›n okunup
ayarlanabildi¤i,
• ‹ster panel üstünde, ister on-line
kablosu ile kazan d›ﬂ gövdesi
üzerinde veya oda montaj seti ile
istenilen herhangi bir yere
(odaya) monte edilebilen,
• Kalibre edilebilir oda s›cakl›k duyar eleman› ile
sistemdeki bütün ›s›tma devrelerinde uzaktan
kumanda olarak kullan›labilen,
• Hata mesaj›, iﬂletme durumu göstergeleri, Röle
testi gibi geniﬂ servis fonksiyonlar›na sahip olan,
dijital kumanda cihaz›d›r.

BFU UZAKTAN KUMANDA
Ba¤l› bulundu¤u ›s›tma devresinin odadan kumanda
edilebilmesini sa¤lar. BFU uzaktan kumanda ile
gerçekleﬂtirilebilecek fonksiyonlar:
• Oda s›cakl›¤› etkili ›s›tma kontrolü: BFU içerisinde
yer alan s›cakl›k duyar eleman›, oda s›cakl›¤›n›n
olmas› gereken (istenen) de¤eri ile mevcut de¤eri
aras›ndaki farka ba¤l› olarak gidiﬂ suyu s›cakl›¤›n›n,
yani ›s›tma e¤risinin otomatik olarak düzeltilmesini
sa¤lar.
• DAHA SO⁄UK/DAHA SICAK fonksiyonu: E¤er
oda s›cakl›¤› etkili ›s›tma kontrolü devrede de¤ilse
BFU üzerindeki s›cakl›k ayar dü¤mesi çevrilerek
do¤rudan kazan gidiﬂ suyu s›cakl›¤›na müdahale
edilebilir. Her 1 °C artt›rma veya azaltma kazan gidiﬂ
suyu s›cakl›¤›nda 2,5-3 °C aras›nda artma veya
azalmaya sebep olacakt›r.
• BFU içerisinde yer alan s›cakl›k duyar eleman›
sayesinde, düﬂük iﬂletme yap›larak gece oda s›cakl›¤›
da kontrol alt›nda tutulabilir.
• BFU üzerinden iﬂletme türü (otomatik/sürekli gündüz

iﬂletmesi/sürekli düﬂük iﬂletme) seçilebilir. Devrede
olan iﬂletme türünün ﬂalteri üzerindeki yeﬂil LED
yanacakt›r.
• Harici oda duyar eleman› ba¤lanabilir. Böylece
BFU’nun referans odaya tak›lma zorunlulu¤u kalmaz,
sadece duyar eleman›n odaya montaj› yeterli olur.
• BFU üzerindeki LED ile ›s›tma devresinin yaz
iﬂletmesine geçti¤i görülebilir.

Ek Modüller
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FM 441 BOYLER VE ÜÇ YOLLU VANA
KONTROL MODÜLÜ:
Bu modül ile 1 adet motorlu üç yollu vanal› veya direkt
kontrollü ›s›tma devresi ile 1 adet boyler devresi ve
s›cak su sirkülasyon pompas›na kumanda edilebilir.
Panel baﬂ›na sadece bir adet kullan›labilir.
Üzerinde yer alan LED’ler vas›tas›yla,
• Modül hatas›
• Is›tma devresinin yaz/k›ﬂ iﬂletmesinde oldu¤u
• Üç yollu vanan›n pozisyonu (aç›k/kapal›)
• Sirkülasyon pompas› iﬂletme durumu
• Boyler pompas› (L-pompa) iﬂletme durumu
• Boyler temiz su sirkülasyon pompas› (Z-pompa)
iﬂletme durumu
• S›cak su iﬂletmesinin durumu (talep var/yok)
• Termik dezenfeksiyon iﬂletmesi görülebilir.
FM 441 Modülü iki fonksiyonludur. Modülün birinci
fonksiyonu ile üç yollu vanal› veya vanas›z bir ›s›tma
devresine kumanda edilebilir, bu ›s›tma devresine
uzaktan kumanda BFU ba¤lanabilir ve pompa ar›za
mesaj›n›n panelden görülmesi için harici ba¤lant›
yap›labilir. E¤er BFU kullan›lm›yorsa, harici bir
ﬂalterle "gece/gündüz/otomatik iﬂletme seçimi"
yap›labilir veya bunun yerine "harici ﬂalterle sadece
gece/gündüz iﬂletmesi seçimi ve ek olarak pompa ar›za
mesaj› için ba¤lant›" yap›labilir. Pompalar›n ar›za

FM 442 ÜÇ YOLLU VANA KONTROL
MODÜLÜ:
‹ki adet ba¤›ms›z üç yollu vanal› veya direkt ›s›tma
devresi kontrol edilebilir. Üzerinde yer alan LED’ler
vas›tas›yla
• Modül hatas›
• Is›tma devresinin yaz/k›ﬂ iﬂletmesinde oldu¤u
• Üç yollu vanan›n pozisyonu (aç›k/kapal›)
• Sirkülasyon pompas› iﬂletme durumu
görülebilir.
Modülün her iki fonksiyonu ile üç yollu vanal› veya
vanas›z bir ›s›tma devresine kumanda edilebilir.
Ayr›ca modüle ba¤l› her bir ›s›tma devresine BFU
uzaktan kumanda ba¤lanabilir ve pompalar›n ar›za
mesaj›n›n panelden görülmesi için harici ba¤lant›
yap›labilir. E¤er BFU kullan›lm›yorsa, harici bir
ﬂalterle "gece/gündüz/otomatik iﬂletme seçimi"
yap›labilir veya bunun yerine "harici ﬂalterle sadece
gece/gündüz iﬂletmesi seçimi ve ek olarak pompa
ar›za mesaj› için ba¤lant›" yap›labilir. Pompalar›n

sinyali gönderebilen bir
tipte olmas› gerekir.
Modül üzerinde ayr›ca
›s›tma devresi için
manuel/otomatik/kapal›
iﬂletme seçim ﬂalteri
bulunur.
Modülün ikinci
fonksiyonu ile ise
Z-Pompal› bir boyler
devresine kumanda verilebilir. Bu fonksiyona ek
olarak, harici bir ﬂalter ile boyler ›s›tma program›
bozulmaks›z›n bir kerelik ›s›tma veya termik
dezenfeksiyon alternatiflerinden biri; ikinci bir harici
ba¤lant› ile de inert anod veya pompa ar›za
mesajlar›ndan (ar›za sinyali gönderebilen bir pompa
kullan›l›yorsa) birinin panelde gösterilmesi seçilebilir.
Modülün boyler k›sm›nda da manuel/otomatik/kapal›
iﬂletme seçim ﬂalteri bulunur
Bu modülden panel baﬂ›na max. 1 adet kullan›labilir.
Modül teslimat kapsam›na 1 adet boyler sensörü
dahildir. 1 adet ›s›tma devresi kontrolü de yap›lacaksa
ek duyar eleman FZ sipariﬂ edilmelidir.

ar›za sinyali gönderebilen tipte olmas› gerekir.
Modül üzerinde ayr›ca ›s›tma devresi için
manuel/otomatik/kapal› iﬂletme seçim ﬂalteri
bulunur E¤er panelde baﬂka tip bir modül
kullan›lmam›ﬂsa, FM 442 modülünden panel baﬂ›na
max. 4 adet kullan›labilir
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FM 447 STRATEJ‹ MODÜLÜ:
Üç kazana kadar, kazanlar›n brülör cinslerinden (ister
2 kademeli, ister modülasyonlu) ba¤›ms›z, max. 6
kademe kontrolü yapt›rabilen modüldür. Öncü kazan
üzerinde yer alan Logamatic 4311 panele tak›l›r.
Kapasite ayar› (kademe kontrol) d›ﬂ hava s›cakl›¤›na
göre yap›lmaktad›r. Is› sayac› giriﬂine imkan tan›r.
FM 447 modülünün oldu¤u panel her zaman ana
panel olmal›d›r. Modülün üzerinde kazanlar›n 1. Ve
2. Kademelerinin devrede oldu¤unu ya da devreden
ç›kt›¤›n› gösteren LED’ler bulunmaktad›r. Kademeli
brülör kullan›l›rsa max. 6 kademe kontrolü
gerçekleﬂtirilebilir. Yük da¤›l›m›n› istenilen kazan ve
kademe s›ralamas›na göre d›ﬂ havaya ba¤l› olarak
gerçekleﬂtirir. Sistem verimi göz önünde
bulundurularak istenilen kazan ve brülör kademesi
De¤erlendirme
Kriterleri
1- Düﬂük
Voltajda
Çal›ﬂma

çal›ﬂma s›ras›
girilebilir. Hata mesaj
ç›k›ﬂ› (kuru kontak)
mevcuttur. Harici bir
otomasyon sistemine
ba¤l› oldu¤unda,
sistemden gelecek 010 V sinyaller ile
sistemde ›s› ihtiyac›
oldu¤unu alg›layarak
kazan› devreye sokar.
Her bir kademenin
devrede olup olmad›¤›n› gösterebilir. Tesisat›n
harcad›¤› ›s› miktar› tespit edilmek istendi¤inde
harici bir ›s› sayac› tak›labilir. Panel 0-10 V
sinyaller göndererek ›s› sayac›n› devreye sokar. Bu
modülden panel baﬂ›na 1 adet kullan›labilir.

LOGAMATIC 4000 Kontrol Panelleri

Klasik Otomatik Kontrol Üniteleri

Düﬂük voltajda çal›ﬂma Türkiye ﬂartlar›
için çok önemlidir. Buderus
LogamaticPaneller 170 Volt’da dahi
sorunsuz çal›ﬂ›r. Buderus bunu garanti
eder.

a- Klasik tip kontrol panellerinde 200
Volt’un alt›nda sorunlar yaﬂan›r.
b- 190 Volt’un alt›nda ço¤u kontrol
paneli hiç çal›ﬂmaz. Sürekli ar›za
sinyali verir.
c- 230 Volt’un üzerinde panelin yanma
riski yüksektir.

Sistem 250 Volt’da da çal›ﬂ›r.
2- Oda
S›cakl›¤›
Kontrolündeki
Hassasiyet

3- Brülör ﬂalt Say›s›

LOGAMATIC Panel oda s›cakl›¤›n› ±0,1°C
toleransla sabit tutar. Yani 22 °C
isteniyorsa, odadaki s›cakl›k 21,9 - 22,1°C
aras›nda sabit tutulur.

Özel brülör kontrol mant›¤› sayesinde
brülör ﬂalt say›lar› ve baca gaz› emisyon
de¤erleri düﬂer. Buderus kazanlarda
brülör ve kazan tipine ba¤l› olarak
Logamatic 4000 panelli kaskad sistemler
de ﬂalt say›s› yaklaﬂ›k 500 adet/y›l
mertebesine kadar azalt›labilir.

Oda s›cakl›¤›nda ±2°C sal›n›mlar olur.
Yani oda s›cakl›¤› 20°C - 24°C
aras›nda oynar. Bu konfor ﬂartlar›n›
bozar, yak›t tüketimini art›r›r.
(‹stanbul’da 20°C olmas› gereken oda
s›cakl›¤› 1°C art›p 21°C olursa yak›t
tüketimi %10 artar.)
Klasik tip kontrol panelleri ve brülör
sistemlerinde ﬂalt say›s› 40.000 - 50.000
adet/y›l civar›ndad›r.
Brülör ﬂalt say›s›n›n (devreye girip
ç›kma adedi) fazla olmas›n›n sak›ncalar›
a- Brülörlerin her çal›ﬂma ve durmas›
s›ras›nda kötü yanma olur. Baca gaz›
emisyon de¤erleri artar.
b- Kurum oluﬂur.
c- Daha fazla say›da temizlik iﬂlemi
gerekir. Servis s›kl›¤› ve say›s› artar.
d- Brülör ve kazan›n ömrü k›sal›r.
e- Yak›t sarfiyat› daha fazla olur. (Frene
çok bas›p duran araba )
f- ﬁalt say›s›na ba¤l› ses problemi artar.

Tablo 8.1 / ISITMA S‹STEMLER‹ KONTROL PANELLER‹N‹N KARﬁILAﬁTIRMASI
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De¤erlendirme
Kriterleri

LOGAMATIC 4000 Kontrol Panelleri

Klasik Otomatik Kontrol Üniteleri

4- Ö¤renebilme
Yetene¤i

Binalar›n yap›lar› ve konumlar› de¤iﬂken
oldu¤undan; ayarlanan ›s›tma e¤risi
istenen de¤erleri sa¤layamayabilir.
LOGAMATIC Panel referans al›nan
odada saat 11:00 - 17:00 aras›nda 4 defa
1’er saat boyunca ölçüm yapar ve ±0,3°C
sapma meydana geliyorsa, hesaplama
yaparak do¤ru e¤riyi belirler.
LOGAMATIC Panel bina ve çevre
özelliklerini kendi kendine ö¤renerek
hatalar› da kendisi düzeltir.

Binalar›n yap›lar›, konumlar›
de¤iﬂken oldu¤undan ayarlanan
›s›tma e¤risi istenen de¤erleri
sa¤layamayabilir. Böyle durumlarda
e¤riyi kazan dairesine inerek
düzeltmek gerekir. Bu iﬂlem do¤ru
e¤ri bulunana kadar sürer ve bu
sürede hem konfor bozulur hem de
yak›t sarfiyat› artar.
Günümüzdeki kontrol panellerinin
ço¤u kendi e¤ri hesab› yapar ve (oda
sensörü yard›m› ile düzeltir.)

5- Sistem
Optimizasyonu

a- Kullan›c› oda içersinde sadece hangi
saatte hangi s›cakl›¤a sahip olmak
istedi¤ini programlar. LOGAMATIC Panel
buna göre d›ﬂ ve iç s›cakl›klara bakarak,
istenenden kaç dakika önce çal›ﬂmaya
baﬂlamas› gerekti¤ini tespit eder. Örne¤in
bahar aylar›nda 20 dakika önce çal›ﬂmaya
baﬂlar, k›ﬂ›n en so¤uk döneminde ise bu
süre 2 saat olabilir. Yani LOGAMATIC
Panel d›ﬂ hava s›cakl›¤› ile de¤iﬂen bina
›s›nma ve so¤uma sürelerini hesaplayarak
kazan› buna göre çal›ﬂt›r›r.
Böylelikle kullan›c› uyand›¤›nda veya
büroya geldi¤inde istedi¤i s›cakl›¤› bulmuﬂ
olur. Bu tüm y›l boyunca LOGAMATIC
Panel taraf›ndan kontrol edilerek, özellikle
havan›n çok so¤uk olmad›¤› aylarda
binalar›n gere¤inden erken saatte
›s›nmas› engellenir ve önemli ölçüde yak›t
tasarrufu elde edilir.
b- Pazar günü çal›ﬂmayan binalar,
Pazartesi sabah› daha so¤uk olur.
Logamatic 4000 panel bunu hissederek
Pazartesi sabah› daha erken devreye
girerek, en iyi konforu sa¤lar.

Is›tma kullan›c›n›n programlad›¤›
saatte baﬂlar. Pratik olarak yaﬂam
hacminin ›s›nm›ﬂ olmas› istenen
saatten 2 saat önce aç komutu verilir.
Bu binan›n izolasyon durumuna,
konumuna vb. faktörlere yani binan›n
rejime girme süresine ba¤l› olarak
deneme yan›lmayla bulunur. Ancak
bu ayar farkl› d›ﬂ hava s›cakl›klar›nda
de¤iﬂtirilmez ve k›ﬂ›n en so¤uk
dönemi için verilen program tüm y›l
boyunca ayn› kal›r. Özellikle bahar
aylar›nda bina gereksiz yere erken
›s›t›l›r ve büyük oranda yak›t sarfiyat›
olur.

6a- ﬁap - S›va
Kurutma
Program›

Farkl› tesisat ihtiyaçlar›na cevap verebilir.
Binalarda ﬁap - S›va Kurutma Program›:
Örne¤in ›s›tma yerden
yap›lacaksa,döﬂeme ﬂap›n›n veya s›van›n
kurumas› için uzun süre beklemeye gerek
kalmaz. LOGAMATIC Panelin içerisinde
yer alan s›va kurutma program› ile s›van›n
daha homojen bir biçimde kurumas›
sa¤lan›r ve iﬂ program›na daha çabuk
dönülebilir.

Çok az panelde bu imkanlar
mevcuttur. A¤›rl›kl› olarak panel
içinde bulunan özellikler ile yetinmek
zorunda kal›n›r veya daha büyük ve
maliyeti daha yüksek bir panele
geçilir.
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De¤erlendirme
Kriterleri

LOGAMATIC 4000 Kontrol Panelleri

Klasik Otomatik Kontrol Üniteleri

Döﬂeme ﬂap›n›n tazeli¤ine göre farkl›
kurutma programlar› seçilebilir. Örne¤in;
taze bir ﬂap için yerden ›s›tmaya giden
suyun s›cakl›¤›n› max. 40°C ye ç›kar›p,
daha sonra hergün 5°C düﬂürerek 8
günlük kurutma program› uygulanabilir.
‹ste¤e ba¤l› olarak bu s›cakl›klar ve
kurutma süresi de¤iﬂtirilebilir.
6b- Termik
Dezenfeksiyon

Termik Dezenfeksiyon:
Tesisatta boyler var ise, haftan›n istenen günü
istenen saatte su s›cakl›¤›n› 75°C’ye
ç›kartarak ve suyu sistemde dolaﬂt›rarak,
borularda ve boylerde oluﬂabilecek mikroplar›
yok eder. (Lejyoner hastal›¤›)

7- Boyler
Optimizasyonu

Kullan›c› boylerde istedi¤i su s›cakl›¤›n› girer.
LOGAMATIC Panel boyler suyu istenen
s›cakl›¤a ulaﬂmadan brülörü durdurur. Fakat
boyler ›s›tma pompas› çal›ﬂmaya devam eder.
Bu esnada kazan yüksek s›cakl›ktad›r. Pompa
çal›ﬂt›¤› için boylerdeki su ›s›t›lmaya devam
eder ve istenen su s›cakl›¤›na ulaﬂ›nca da
pompa durdurulur. Böylece kazan içerisinde
kalan at›k ›s›dan (kazan ataleti) faydalan›r ve
boyler su s›cakl›¤›nda sapmalar meydana
gelmez, yak›t tasarrufu sa¤lan›r. Kazan ataleti
kazan›n döküm veya çelik olmas›na çok ba¤l›
de¤ildir. Çünkü döküm kazanda kazan a¤›rd›r
ancak su hacmi azd›r, çelik kazanda ise kazan
daha hafiftir ama su hacmi fazlad›r.

Kullan›c› istedi¤i su s›cakl›¤›n› girer .
Kazan 90°C’a kadar ›s›n›r. Boyler su
s›cakl›¤› istenen de¤ere ulaﬂt›¤›nda kazan
kapan›r. Boyler ›s›tma pompas› çal›ﬂmaya
devam etti¤inden boyler su s›cakl›¤›
istenen de¤erin üzerine ç›kar ve yak›t
tüketimi daha fazla olur.

8- Veri
Saklama
Kabiliyeti

Elektrik kesintilerine karﬂ› Lityum pil
kullan›ld›¤›ndan, LOGAMATIC Panel
içerisinde kullan›c›n›n iste¤i do¤rultusunda
girilen programlar (ve paket programlar)10 y›l
saklanabilecek ﬂekilde imal edilmiﬂtir.

Elektrik kesintilerinin belirli saatleri
geçmesinden sonra programlar
silinebilmekte, saat unutulabilmektedir. Bu
kullan›c›n›n tekrar program yapmas›n›
veya servis ça¤r›lmas›n› gerektirir. (Her
panelde de¤il)

9- Farkl› Tip
Brülörleri ve
Kazanlar›
Kontrol
Edebilme
Yetene¤i

Kazan tipi girildikten sonra (Ecostream,
Düﬂük s›cakl›k kazan›, Yo¤uﬂmal› vs.)
LOGAMATIC Panel kazan ile ilgili verileri
otomatik olarak haf›zas›na ça¤›r›r. Ayr› bilgi
girmeye gerek yoktur. Binaya ek bina
yap›ld›¤›nda tesisattaki eski tip bir kazandan
vazgeçilmeden yeni bir kazan ilavesi
yap›lacaksa, her iki kazana da kumanda
verip, uyum içersinde çal›ﬂt›rabilir. (Her
ikisinin de Buderus olmas› kayd›yla)

Panellere kazan tipi girilememektedir.
Farkl› kazan veya brülör tipleri için farkl›
paneller veya farkl› aksesuarlar kullan›l›r.
Bu ek maliyetler getirebilmekte; yanl›ﬂ
seçimler imalat ve iﬂletme s›ras›nda sorun
yaﬂatmaktad›r.
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De¤erlendirme
Kriterleri

LOGAMATIC 4000 Kontrol Panelleri

Klasik Otomatik Kontrol Üniteleri

LOGAMATIC Panel ek modül gerekmeksizin
tek kademeli, çift kademeli veya
modülasyonlu brülör, dönüﬂ suyu s›cakl›¤›n›
kontrol eden 3 yollu vana veya ﬂönt pompa,
denge kapl› sistemler için ç›k›ﬂ pompalar›,
Ecostream kazanlar için 2 yollu vanaya
kontrol edebilmektedir.
Farkl› tip kazanlara (Ecostream, Düﬂük
S›cakl›k, Yo¤uﬂmal›) tek kontrol paneli ile
kumanda imkan› BUDERUS patentindedir.
10- Kullan›m
Kolayl›¤›

a- LOGAMATIC Panelin üzerinde yer
alan MEC üzerinden kumanda sa¤lan›r.
MEC yap›labilecek iﬂlemler hakk›nda
sorular sorar ve alt›nda da
seçeneklerinizi verir. Kullan›c›ya sadece
seçene¤i belirleyip, onaylamak kal›r.
LOGAMATIC Panelle iletiﬂim dijital
ekranda TÜRKÇE veya di¤er birçok
dilde yaz›l› olarak sa¤land›¤› için
kullan›m› çok kolayd›r.
b- Villa tiplerinde LOGAMATIC Panel
üzerinde bulunan MEC 2 yaﬂam
hacmine monte edilir, böylece
kullan›c›n›n kazan dairesine inmesine
gerek kalmaz. Kazan ve sistemle ilgili
tüm detaylar (s›cakl›k, çal›ﬂma saatleri
vb.)odadan de¤iﬂtirilebilir veya
izlenebilir.

a- Kullan›c› fonksiyonlar› ve komplike
ayarlar› ö¤renmek zorundad›r. Soru
cevap yöntemi ile yönlendirilmez.
b- Kazan ayarlar›, çal›ﬂma saatleri,
s›cakl›klar vs. bilgilerini görmek veya
de¤iﬂtirmek için kazan dairesine
inmek gerekir.

11- Montaj
Esnekli¤i

a- Modüler yap›ya sahiptir. Tesisat›n
gerektirdi¤i modüller eklenir. Ekonomik
anlamda paket tip kontrol panellerine
göre daha uygundur.
b- LOGAMATIC Panel, kazan üzerine,
yan›na veya duvara, k›sacas› istenen
herhangi bir yere monte edilebilir.
c- Villa tiplerinde LOGAMATIC Panel
Uzaktan Kumandas› (MEC) yaﬂam
mahaline konur, kullan›c› kazan
dairesine inmeden istedi¤i tüm
kontrolleri odadan yapar.

a- Genellikle paneller modüler yap›da
de¤il, paket halindedir. A¤›rl›kl› olarak
Panel içinde bulunan k›s›tl› özellikler
ile yetinmek zorunda kal›n›r veya
daha büyük ve maliyeti daha yüksek
bir panele geçilir.
b- Panel yaﬂam mahaline taﬂ›namaz.
Uzaktan kumanda konabilir ama
odadan ayarlar de¤iﬂtirilemez.

12- Zon
Kontrolü

a- Strateji modülü sayesinde 3 kazan, 6
brülör kademesine kumanda edilir.
b- 15 LOGAMATIC Panel birbirleriyle
iletiﬂim halinde çal›ﬂt›r›labilir.

a- Genellikle en çok 2 veya 4 zon
kontrol edilebilir.
b- ‹htiyaç art›nca özel sipariﬂ üzerine
üretim yap›l›r ve bu da maliyetleri
önemli ölçüde art›r›r.

425

De¤erlendirme
Kriterleri

LOGAMATIC 4000 Kontrol Panelleri

Klasik Otomatik Kontrol Üniteleri

c- 120 ›s›tma zonu ba¤›ms›z olarak farkl›
gidiﬂ suyu s›cakl›klar›na farkl›
programlara ve farkl› yaz/k›ﬂ iﬂletme
geçiﬂ s›cakl›klar›na göre kumanda
edilebilir. (Tek LOGAMATIC Panel 8 ayr›
zon kontrol edebilir.)
d- Yaz aylar›nda da iﬂletmede olan
zonlarda (Hamam zonu gibi) tam otomatik
çal›ﬂma sürekli olarak sa¤lan›r.

c- Hamam zonu gibi yaz iﬂletme
zonlar› yaz›n manuel çal›ﬂt›r›lmak
zorundad›r.

13- Haz›r ve
‹lave
Programlar

‹çersinde yer alan haz›r 8 farkl›
programdan birini seçme veya yeni bir
program yaratma imkan› vard›r.
Programlama soru cevap ile
gerçekleﬂti¤inden daha kolayd›r.

Programlama ö¤renilerek, kullan›c›
taraf›ndan yap›l›r. Haz›r program
seçene¤i yoktur.

14- Ar›za
Tespit, Servis
Bak›m
Kolayl›¤›

Kazanda meydana gelebilecek elektronik
ar›zalar› LOGAMATIC Panel üzerinde
yaz›l› mesaj olarak görüntüleyebilir.
Servis böylece do¤rudan nereye
müdahale etmesi gerekti¤ini bilir.

Panel üzerinde ar›za tipi yaz›l› olarak
görünmez. Servis ar›zay› tespit
etmek için vakit kaybetmektedir. Baz›
paneller ar›za sinyali verebilmektedir.

15- Telefon ile
Programlama

a- Telefon ile ›s›tma sistemine aç - kapa
sinyalleri verilebilir.
b- LOGAMATIC panele ba¤lanm›ﬂ 5 ayr›
sistem kontrol edilebilir (bahçe sulama,
bina güvenlik sistemleri, ayd›nlatma vb.)
c- Logamatic panel ile kumanda edilen
ekipmanlardan 3 yollu vana duyar
eleman, brülör vb. hata mesajlar›na
ulaﬂ›labilir.

Sadece kazan› aç›p kapatmak
mümkündür.

16- Modem ile
Haberleﬂme
ve Uzaktan
Kontrol
‹mkan›

a- Modem ve bilgisayar ba¤lant›s›yla
telefon hatt› üzerinden veya direkt
uzaktan program de¤iﬂtirilebilir, kazan
verileri al›nabilir, kazana bilgi
gönderilebilir; kazan girilen fax
numaras›na otomatik ar›za fax› çekebilir,
ayarlanan telefon numaras›na sesli ar›za
mesaj› b›rakabilir, cep telefonuna mesaj
b›rakabilir.
b- Sisteme haricen eklenen ekipmanlar
için 14 farkl› hata mesaj› al›nabilir. (‘’ su
deposunda su bitti’’ ‘’bina kap›s› aç›ld›’’
gibi sesli mesajlar.)
c- Buderus LOGAMATIC panellerini ve
haberleﬂme program›n› kendisi
geliﬂtirdi¤i için sistem tam uyumludur.

a- Bu kadar geniﬂ imkanlar
sa¤lamamaktad›r.
b- Genelde harici, özel programlar
özel olarak yazd›r›l›r. Uyum sorunu
olabilir.
c- Kazan ile servis aras›nda
haberleﬂme imkan› genellikle yoktur.
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17- Merkezden
Kontrol
‹mkan›

Komünikasyon özellikleri sayesinde
LOGAMATIC Paneller merkezdeki ana
bilgisayarla ba¤lant› kurarak,servis
ça¤›rabilir; servis kazan› uzaktan kontrol
edebilir. Kullan›c› isterse merkez servise
veya bölge servisine ba¤lanabilir,
böylece en h›zl› servis ve haberleﬂme
sa¤lan›r. Kazan ve sistem sürekli kontrol
alt›nda tutularak en iyi çal›ﬂma ﬂartlar›
her an sa¤lan›r.

Bu imkanlar mevcut de¤ildir.

18- Kazan
Kontrol Paneli
Uyumu

Buderus kazan - kontrol paneli - brülör
ve boyleri birlikte tasarlay›p, geliﬂtirmiﬂtir.
Kazan ve kontrol paneli uyumu
mükemmeldir. Sonuçta problemsiz,
konforlu ve ekonomik bir iﬂletme sa¤lar.

Birçok firma otomatik kontrolü sat›n
almaktad›r. Yani kazan ve kontrol
paneli iki ayr› firmaca üretilmekte,
üniversal tip kontrol panelleri
kullan›lmaktad›r.

19- Modüler
Sistem

Panel modüler sistemdir. Ayr›ca bir
modülde birden fazla özelli¤e kumanda
etme imkan› da vard›r. Modül elektroni¤i
en son teknoloji kullan›larak yap›lm›ﬂ
olup, ar›za yapmayan mükemmel bir
sistem oluﬂturulmuﬂtur.

Genelde paket sistem kullan›l›r.
Modüler sistem kullan›lmaz. Bu
nedenle bir ar›za oldu¤unda komple
panel sökülür ve genelde tamiri çok
güç veya mümkün de¤ildir. Komple
de¤iﬂmesi gerekebilir.

20- Bina
Otomasyonuna
Uyum

Bina otomasyonundan sinyaller alabilir,
sinyaller gönderebilir. (Bina
otomasyonuna ba¤lanabilir.)

Özel paneller haricinde bina
otomasyonuna sinyal gönderemez ve
alg›layamaz..

8.6. MOTORLU VANALARLA S‹STEM VEYA
ZON KONTROLÜ
‹ki veya üç yollu kontrol vanalar› yard›m› ile sisteme
veya belirli bir zona giden suyun s›cakl›¤› veya
debisi de¤iﬂtirilerek kapasite kontrolü yap›labilir.
Ancak kalorifer tesisat›nda sabit debi de¤iﬂken
s›cakl›k sistemi daha uygundur.
Zon kontrolü belirli bir klima santral› veya ›s›
eﬂanjörünün kontrolü olabilece¤i gibi, ›s›tma
sisteminin belirli bir bölümünün kontrolü de olabilir.
Çünkü kullan›m amac›na ve bulundu¤u konuma
ba¤l› olarak ayn› sistemde farkl› hacimlerde farkl›
›s›tma yükü karakteristikleri söz konusu olabilir.
Örne¤in büyük bir iﬂ merkezinde toplant›
salonundaki ›s›tma ihtiyac› ile ofislerdeki ›s›tma
ihtiyac› veya bina çekirde¤indeki ofislerle, d›ﬂ
cephedeki ofislerin ›s›tma ihtiyac› birbirinden
farkl›d›r. ‹yi bir kontrol sistemi hem bütün sistemin
d›ﬂ s›cakl›¤a ba¤l› olarak kapasite kontrolünü
gerçekleﬂtirirken, hem de farkl› zonlardaki farkl›

›s›tma ihtiyaçlar›na cevap verebilmelidir. Böyle bir
kontrol ancak motorlu kontrol vanalar› ile
gerçekleﬂtirilebilir. Motorlu vana üretici firma
katalo¤undan seçilir. Motorlu vana çap› pratik olarak
boru çap›ndan bir veya iki çap daha küçük seçilir.
8.6.1. ‹ki Yollu Vanalar
Avantajlar›:
1. Merkezi sistemdeki farkl› dirençlerden
oluﬂabilecek su sirkülasyonu farkl›l›klar›n›, fazla
su geçen yerleri k›sarak dengeleyecektir.
2. Dönüﬂ suyu s›cakl›¤› düﬂük olaca¤› için dönüﬂ
borular›ndaki ›s› kayb› daha azd›r.
3. Eﬂanjör ba¤lant›lar›ndaki vana, pislik ay›r›c›
say›s› daha az olaca¤› için servis malzemesi
maliyeti azalacak, daha az yer kaplayacakt›r.
4. 2 yollu vana daha ucuzdur.
Dezavantajlar›:
1. ‹ki yollu vana kapat›ld›¤›nda borulardaki su
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so¤uyacakt›r. Vana açmaya baﬂlad›¤›nda ise
›s›tma süresinde gecikme söz konusudur.
2. Sistemde kapanan iki yollu vana say›s› artt›¤›nda
bas›nç da artacakt›r.
a. Özel durumlarda motorlu vanan›n kapatmas›n›
güçleﬂtirecektir.
b. Genelde aç›k olan valflerden geçecek suyun
h›z› artaca¤› için bir miktar ses oluﬂacak, hassas
kontrol güçleﬂecektir.
8.6.2. Üç Yollu Vanalar
Avantajlar›:
1- Merkezi sistemde dolaﬂan suyun debisi sabit
kalacakt›r.
2- Is›tma ihtiyac›n›n az oldu¤u sürelerde dahi
borulardaki aﬂ›r› so¤umalar olmayaca¤› için
boru ﬂebekeleri ani ›s›nmalardan ve
gerilmelerden etkilenmeyecektir.
3- Üç yollu vana tam kapal› durumdan itibaren
açmaya baﬂlad›¤›nda, eﬂanjöre s›cak su giriﬂi en
k›sa sürede olaca¤› için otomatik kontrol sistemi
daha k›sa sürede etkin olacakt›r. (Yani
kontroldeki gecikme süresi en az olacakt›r.)
Dezavantajlar›:
1- ‹ki yollu vanalar›n 1 ve 3 nolu avantajlar›, üç
yollu vana sistemi için dezavantajd›r.
2- Daha pahal›d›r.
SONUÇ:
Üç yollu vana genelde tercih edilmelidir. Ancak
kullanma yeri, kontrol sistemi hassasiyetindeki
toleranslar ve amaç gözönüne al›narak iki yollu vana
kullan›m› da gerekebilir.
8.6.3. Üç Yollu Kar›ﬂt›rma Vanas› ‹le Sistem
Kontrolü
ﬁekil 5.19’da verilen sistem projelerinde gösterildi¤i
gibi üç yollu motorlu kar›ﬂt›rma vanas› kullan›larak,
d›ﬂ hava s›cakl›¤›ndaki de¤iﬂmeye ba¤l› olarak
sisteme giden su s›cakl›¤›n› ayarlamak mümkündür.
Bu kontrol sistemi daha önce anlat›lan kazan suyu
s›cakl›¤› kontrol sistemine eﬂde¤erdir. Ancak burada
ilave olarak kontrol vanalar› geldi¤inden sistem daha
pahal›d›r ve mekanik parçalar bulundu¤undan bak›m
gerektirir. Bu sistemde kazan suyu s›cakl›¤› bir
termostat yard›m› ile kontrol edilir. Kazan suyu
s›cakl›¤› daima yüksek oldu¤undan, çelik kazanlar
gibi korozyona duyarl› kazanlarda bu kontrol sistemi
avantaj sa¤lar.
Bu ﬂemalarda Ecomatic panel yard›m› ile kontrol
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edilen farkl› s›cakl›ktaki birden çok ›s›tma zonu ve
bir boyler zonu kontrolu görülmektedir.
8.6.4. Is› De¤iﬂtirgeçlerinin, Is›t›c›lar›n veya
Farkl› Zonlar›n Ba¤lant› Çeﬂitleri
‹ki veya üç yollu motorlu vanalar kullan›larak farkl›
zonlar›n veya çeﬂitli ›s› kullan›c›lar›n kapasite
kontrolunda de¤iﬂik çözümler mevcuttur. Aﬂa¤›da bu
çözümlerin belli baﬂl› olanlar› üzerinde tek tek
durulacakt›r.
Is›t›c› kapasite kontrolunda, ›s›t›c› ak›ﬂkan giriﬂ
s›cakl›¤›n› de¤iﬂtirmek veya giriﬂ s›cakl›¤›n› sabit
tutup, ›s›t›c› ak›ﬂkan debisini de¤iﬂtirmek ﬂeklinde
iki temel olanak bulunmaktad›r. Verilen örneklerde
bu prensiplerden biri veya di¤eri kullan›lm›ﬂt›r.
Devre ﬂemalar›nda görülen ayar vanalar› (balansing
valf) özel ithal vanalard›r. Bu vanalarda bas›nç
düﬂümünü (ve özel abaklar›ndan yararlanarak
debiyi) istenen de¤ere ayarlamak mümkündür.
Dolay›s› ile normal kapama vanalar› bas›nç düﬂümü
ayar vanas› de¤ildir. ﬁekiller prensip ﬂemas› olup,
devredeki di¤er vana ve armatürler gösterilmemiﬂtir.
1. ‹ki yollu motorlu vana ile kontrol (ﬁekil 8.2):
Bu yöntemde hem primer devrede, hem de
kullan›c› devresinde su debisi de¤iﬂmektedir.
Debi dalgalanmalar›na ba¤l› olarak, bas›nç
düﬂümü ve s›cakl›k kontrolu olumsuz etkilenir.
Ayar vanas› yard›m› ile baﬂlang›çta, motorlu
vana tam aç›kken kapasite ayar› yap›l›r. Daha
sonra, azalan yüklerde motorlu vana gerekli debi
ayar›n› gerçekleﬂtirir.
2. Üç yollu motorlu vana ile kontrol (ﬁekil 8.3):
Bu yöntemde primer devrede debi sabit kal›rken,
kullan›c› devresindeki debi de¤iﬂkendir. Primer
devrede de¤iﬂmeyen bir bas›nç oran› ve buna
ba¤l› olarak uygun bir s›cakl›k kontrol davran›ﬂ›
bulunmaktad›r. Burada ayar vanas›yla, bu
koldaki bas›nç düﬂümü kullan›c› devresindeki
bas›nç düﬂümüne eﬂit olacak ﬂekilde ayarlan›r.

ﬁekil 8.2 / EﬁANJÖR VEYA KL‹MA
SANTRALINA ‹K‹ YOLLU VANA ‹LE BORU
BA⁄LANTISI

ﬁekil 8.3 / EﬁANJÖR VEYA KL‹MA SANTRALINA ÜÇ YOLLU VANA ‹LE BORU BA⁄LANTISI
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