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1. Giriş
Günümüzde yak›t maliyetlerinin iyice artt›¤›n› ve giderek artaca¤›n› göz önüne

al›nacak olursa, enerji ekonomisinin her alanda  daha da önem kazanaca¤› söylenebilir.

Bu çal›flmada, bireysel ya da merkezi ›s›tma sistemlerinde enerji ekonomisi aç›s›ndan

birey olarak yak›t maliyetlerimizi düflürmek ve daha konforlu ›s›nmak için yapabile-

ceklerimiz ele al›nm›flt›r.

2006 y›l›nda bir binadaki enerji israf›n› ne kadar düflürülebilece¤imiz konuflulurken,

2007 y›l›nda ise s›f›r enerji binalar›  ve yenilenebilir enerjileri kaynaklar›n›n  kullan›m›n›n

daha da artt›r›lmas› konular› konuflulur hale gelmifltir.

Enerji  israf›n›n önlenmesi, bireysel olarak yapabilece¤imiz küçük de¤iflikliklerden

›s›tma cihazlar›n›n  sat›n al›nmas› aflamas›nda verilen kararlara kadar oldukça genifl

bir konudur. Bu konuda müflteriden, projecilere; taahhüt firmas›ndan, montaj› yapan

tesisat ustalar›na kadar herkese ifl düflmektedir.

2. Enerji İsrafını Önleyerek İşe Doğru Yerden Başlamalıyız!
Öncelikle iyi bir ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. ‹yi bir ›s› yal›t›m› binay› ›s›tmak kadar

önemlidir. Çünkü ›s› yal›t›m›, enerji ihtiyac›n›n minimize edilmesini sa¤layan en

önemli faktörlerden biridir. Is› kayb› ne kadar az olursa, yak›t maliyetleri o derece

düflecektir. Is› yal›t›m› yak›t tasarrufunun en önemli elemanlar›ndan birisidir. Türkiye

aç›s›ndan ›s› yal›t›m› konusunda 1981 ve 2000 olmak üzere iki tarih önemlidir. Bu

y›llarda TS 825 numaral› Türk Standard› ve buna ba¤l› olarak ç›kar›lan Bay›nd›rl›k

Bakanl›¤› fiartnameleri ile binalarda ›s› yal›t›m› yap›lmas› flart koflulmufl ve bu

izolasyonun mertebesi belirlenmifltir. Bu tarihlerden sonra yap›lan binalar›n hangi

oranda söz konusu düzenlemelere uydu¤u bir kenara b›rak›l›rsa;

Üç tip bina ve bunlar›n ›s›tma ihtiyac›ndaki azalma afla¤›da verilmifltir:

Birim             Toplam
Bina tanımı Isıtma ihtiyacı Fark Fark
Yal›t›ms›z bina 100 birim

1981 yönetmeli¤ine uygun yal›t›ml› bina 67 birim %33

2000 yönetmeli¤ine uygun yal›t›ml› bina 42 birim %37,5 %58
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Buna göre yal›t›ms›z bina ile 1981 yönetmeli¤ine uygun bina aras›nda %33 yak›t tasarrufu,

1981 ve 2000 yönetmeliklerine uygun binalar aras›nda %37,5 yak›t tasarrufu ve yal›t›ms›z

bina ile 2000 yönetmeli¤ine uygun bina aras›nda %58 yak›t tasarrufu söz konusudur.

Is› yal›t›m›na gerekli ilk yat›r›m maliyetini ay›rd›ktan sonra, enerji maliyetlerini nas›l

düflürebilece¤i afla¤›da incelenmifltir.

3. Isıtma Sistemlerinde Enerji Ekonomisi Yöntemleri
Is› yal›t›m› iyi  yap›lm›fl yeni binan›n yak›t tüketimi = 100 ise,

1- Yo¤uflmal› kazan ve kombiler kullan›larak,

2- Oda s›cakl›k kontrolu hassasiyeti ayarlanarak,

3- Oda s›cakl›¤› ayar noktas›n› do¤ru seçerek,

4- Termostatik radyatör vanas› kullanarak,

5- Durma kay›plar› minimuma indirilerek,

6- Gece iflletmesi yap›larak,

7- Kazanlar›n çal›flmaya bafllama-durma saatlerinin ve e¤ri seçimi do¤ru

    yap›larak,

8- Otomasyon paneli ile kontrol yap›lmas› sa¤lanarak,

9- Kazan kapasitesinin tayinine dikkat edilerek,

10- Kullanma s›cak suyunun ekonomik ›s›t›lmas› ve kullan›m›na özen gösterilerek,

11- Modülasyonlu cihazlar kullan›larak,

       Sonuç = 40

yapmak mümkündür. Bir baflka ifade ile 100 olan enerji sarfiyat› 40 birime düflürülebilir.

Yukar›da verilen bafll›klar daha ayr›nt›l› incelenirse flu hususlar görülür:

3.1. Yoğuşma Teknolojisi
Kendinden yo¤uflmal› kazan ve kombiler kullan›lmal›d›r. Yo¤uflmal› kazan ve kombi

teknolojisini incelemeden önce yo¤uflma kavram›na bak›lmal›d›r. Yo¤uflma nedir? Yo¤uflmay›

tan›mlayabilmek için ilk önce yak›t›n alt ve üst ›s›l de¤er kavramlar›n› tan›mlamak gerekir.

Üst ›s›l de¤er  (Hs) [kWh/m3]

Çi¤ Noktas› S›cakl›¤› (°C) Üst ›s›l de¤er Hs, 1 metreküp gaz›n norm

flartlar›nda tam olarak yand›¤› ve yanma

sonucu aç›¤a ç›kan su buhar›n›n yo¤uflarak

s›v› faza geçti¤i halde elde edilen ›s› mik-

tar›d›r. Do¤algaz›n üst ›s›l de¤eri : 8750

kcal/h’d›r.

Alt ›s›l de¤er (Hi ) [kWh/m3n]

Alt ›s›l de¤er Hs, 1 metreküp gaz›n norm

flartlar›nda tam olarak yand›¤› ve yanma

sonucu aç›¤a ç›kan su buhar›n›n faz

de¤ifltirmeden buhar olarak bacadan at›ld›¤›

halde elde edilen ›s› miktar›d›r. Do¤algaz›n

alt ›s›l de¤eri : 8250 kcal/h’d›r.

Norm hali: 0°C ve 1013 mbar’d›r.

Her yak›tta yo¤uflma s›n›r› farkl›d›r. fiekil

1’de do¤algaz ve motorin yak›tlar›n›n CO2

ve λ hava fazlal›k katsay›s›na göre de¤iflimi

görülmektedir.

3.1.1. Yoğuşmanın Kazan Verimine
Etkisi
Yo¤uflmal› kazanlarda,  pratik manada baca

gaz› d›flar› at›lmadan önce tesisat dönüfl suyu

s›cakl›¤› ile karfl›laflt›r›larak içindeki gizli

›s›dan faydalan›l›r. Baca gaz› s›cakl›¤› e¤er,

yak›t›n çi¤ noktas› s›cakl›¤›n›n alt›na düflerse,

bu ifllem esnas›nda yo¤uflma meydana gelir.

fiekil 2’de, yo¤uflmal› kazanlarda,  yo¤uflma-

dan elde edilen ilave enerjinin düflük s›cakl›k

kazanlar›na göre verime etkisi görülmektedir.

fiemada, yo¤uflmal› kazanlarda, baca kay›p-

lar›  %1-2  aras›nda gerçekleflirken, düflük

s›cakl›k kazanlar›nda baca kay›plar›  %6-9

aras›nda gerçekleflmektedir.

Ayr›ca yo¤uflmal› kazanlarda baca gaz› için-

deki gizli ›s›dan faydalanman›n verime katk›s›

tesisat dönüfl suyu s›cakl›¤›na göre %10’a

kadar yükselirken, düflük s›cakl›k kazan›nda

baca gaz›n›n verime bir faydas› yoktur.

5. Yoğuşma Sonucu Oluşan Suyun PH
Değeri
Baca gaz›n›n, çi¤ noktas›n›n alt›na düflmesiyle

oluflan yo¤uflma suyunun Ph (asitlik) de¤eri

fiekil 3’de verilmifltir. Motorindeki Ph de¤eri

daha asidikken, do¤algaz da oluflan suyun

Şekil 1. CO2-Çiğ noktası diyagramı.
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ph de¤eri nötre daha yak›nd›r. Ev tipi cihazlarda, yo¤uflma giderini binan›n pissu giderine

vermek yeterli olmaktad›r. Çünkü pissu giderleri genellikle kullan›lan çamafl›r suyu, sabun

vb. ürünler  nedeniyle bazik olmakta ve yo¤uflma suyu ile birbirini nötrlemektedirler. Daha

büyük tesislerde ise, Avrupa’da nötralizasyon üniteleri kurulmas› flart koflulmaktad›r.

3.1.3. Yoğuşma Teknolojisinin Kullanıldığı Cihaz Tipleri ve Birbirleriyle Farkları
3.1.3.1. Yoğuşmalı Kombiler
Evsel ihtiyaçlarda kullan›lan bireysel ›s›tma cihazlar›d›r. ‹ç yap›s›, normal kombilerden

farkl› olarak yo¤uflma suyuna dayan›kl› olmas› için özel olarak imal edilmifltir. Baca gaz›

s›cakl›klar›n›n düflük olmas› nedeniyle iç yap›lar›nda fan mevcuttur. Montaj esnas›nda

yo¤uflma suyunun tahliyesi için mutlaka drenaj düflünülmelidir. Hermetik ya da bacal› kombi

kullanmak mümkündür. Bacal› kullan›mlarda, yo¤uflma suyuna karfl› bacada mutlaka uygun

malzeme kullan›lmal›d›r (örne¤in, paslanmaz çelik, alüminyum-silisyum baca vb.).

3.1.3.2 Yoğuşmalı Kazanlar ve Kaskat Sistemler
Villa tipi uygulamalarda ya da merkezi sistemlerde, yo¤uflmal› kazanlar› tek tek ya da s›ral›

ba¤lant› ile kaskat ba¤layarak kullanmak mümkündür. ‹ç yap›lar› yine yo¤uflmal› teknolojisine

uygun olarak kombiden farkl› üretilmifltir.

Kaskat uygulamalar günümüzde merkezi

sistemlerde çok s›k kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

En önemli avantajlar›, kazanlar›n yo¤uflmal›

olmas› nedeniyle verimleri çok yüksektir.

Sistemde birden fazla kazan olmas› nedeniyle,

ar›za an›nda yedekleme imkan› vard›r.

Sistem seçiminde bu nedenle yedek kazan

seçmeye gerek yoktur. Kazanlar›n toplam

a¤›rl›¤› ve boyutlar› küçük olmalar›ndan

dolay›, çat› kazan dairesi oluflturmaya daha

uygundur. Kazanlar›n her biri modülasyonlu

oldu¤undan ve otomatik s›ral› çal›flt›r›labil-

di¤inden anl›k kapasite ihtiyac›na uyumu

mükemmeldir.

3.1.3.4. Yoğuşmalı Çelik Kazanlar
Daha çok, büyük kapasiteli sistemlerde

kullan›l›r. Kazan yap›s›, yo¤uflmaya dayan›kl›

olacak flekilde dizayn edilmifltir. Genellikle

kazan tesisat dönüflünde düflük s›cakl›k

dönüflü ve yüksek s›cakl›k dönüflü olmak

üzere 2 dönüfl hatt› vard›r.

Büyük tesislerde kazan kapasiteleri hesap-

lan›rken, genellikle sistemde kullan›lan

kazanlardan en az biri ya da ikisi yo¤uflmal›

kazan olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Not: Eski tesisatlara kazan seçimi yaparken,

sadece binan›n radyatör kapasitesini hesap-

lamak yerine binan›n ›s› kayb› hesab›na tekrar

bak›lmal›d›r. Sadece radyatör kapasitesinden

gidildi¤inde ya da eski kazan kapasitesine

göre ayn› kapasite seçildi¤inde çok büyük

kazan kapasiteleri ç›kabilmektedir.

3.1.4 .  Yoğuşma Teknolojisinin
Avantajları
•   Yak›t›n en verimli flekilde kullan›lmas›

(do¤algaz yap›s› itibariyle yo¤uflmaya en

uygun yak›tt›r),

• Baca gaz› içindeki gizli ›s›n›n atmosfere

at›lmadan tekrar kullan›m›,

• K›smi yükte yüksek verim,

• Yüksek norm kullanma verimi,

• Düflük emisyon de¤erleri (çevreci), 

olarak s›ralanabilir.

3.2. Oda Sıcaklığı Kontrolü
Oda s›cakl›k kontrolünün hassasiyeti yak›t

tüketimini azalt›r. Evsel cihazlarda kullan›lan,

Şekil 2. Karşılaştırma; düşük sıcaklık ile yoğuşma teknolojisi.

Şekil 3. Çeşitli sıvıların eşitlik oranları.



oda termostatlar›n›n hassasiyeti ve çal›flma aral›klar› hem konfor aç›s›ndan hemde yak›t

tüketimi aç›s›ndan çok önemlidir. Son zamanlarda klasik oda termostatlar›n›n yerini giderek

hassas oda kumandalar› almaktad›r.Yap›lan araflt›rmalar, klasik tip oda termostat› yerine

diferans› düflük oda kumandalar› kullan›ld›¤›nda yak›t tüketiminin önemli ölçüde düfltü¤ü

gözlenmifltir.

                                                            ortalama oda s›cakl›¤›

ayar s›cakl›¤›                  s›cakl›k de¤iflimi

Klasik tip oda hissedicilerle kontrolde 23°C 22°C - 24°C        23°C

S›cakl›k diferans› düflük hissedicilerde 22°C       22°C        22°C

(0,1°C nin alt›nda hassasiyet)

                                                         ‹stanbul     Ankara

Sonuç : Yak›t tüketimindeki azalma <%10                       <%8

Oda s›cakl›¤› ayar noktas› do¤ru seçilmelidir.

Oda s›cakl›¤›n› düflük seçmek oldukça iyi oranlarda yak›t ekonomisi sa¤lar. Ayr›ca oda

s›cakl›¤›n›n gerekenden yüksek olmas›  baflka baz› olumsuzluklara da yol açar. Bunlar flu

flekilde s›ralanabilir:

a)   Odadaki havan›n s›cakl›¤› artt›kça, hava daha fazla kurur. Havan›n rutubetin azalmas›

(kurumas›) solunumu olumsuz etkiler ve grip olma riskini art›r›r.

b) Oda s›cakl›¤› artt›kça infiltrasyon da artar. Yani ›s›t›lan mahalden  d›fl havaya ya da baflka

 odalara ›s› transferi,  aradaki s›cakl›k fark› yükseldi¤i için infiltrasyona etki eder.

Tablo 1’de oda s›cakl›¤›nda 1°C  veya  2°C lik s›cakl›k farklar› için teorik ve  pratik olarak

yak›t tüketimindeki art›fllar görülmektedir.  Tabloda teorik olarak hesaplanan yak›t tüketimindeki

art›fl›n, pratikte daha fazla gerçekleflmesinin en önemli nedeni infiltrasyondur. Çünkü s›cakl›k

fark› artt›kça, infiltrasyon daha fazla yükselmektedir.

3.3. Termostatik Radyatör Vanası Kullanımı
Termostatik vana kullan›m› ile  oda baz›nda s›cakl›k kontrolü yap›labilir. Termostatik vana

kullan›m›n›n avantajlar›n›  flu flekilde s›ralanabilir;

a) Güneflten olan ›s› kazanc›, günün farkl› saatlerinde farkl› cepheleri etkiler. Böylece mahale

 günefl alan zamanlarda güneflten gelen enerji, termostatik vana kapataca¤› için yak›t

tasarrufuna dönüflür.

b) ‹nsanlardan, ayd›nlatma armatürlerinden, ocak-f›r›n, ütü, bilgisayar vb. cihazlardan olan

›s› kazançlar› yine termostatik vana sayesinde  yak›t tasarrufuna dönüflür.
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c) ‹nfiltrasyonun farkl› yönlerdeki, farkl›

etkilerini dengeler.

d) Kullan›lmayan odalar›n kapat›lmas› yerine

termostatik vana ile s›cakl›¤›n›n düflürül-

mesi yak›t tasarrufu sa¤lar.

e) Farkl› hacimlerde  farkl› s›cakl›klar  ayar-

lanabilmesi imkan›n›  sa¤lar (salon 20 -

22°C), (yatak odas› 16-18°C), (banyo 22-

24°C) vb.

f) Dubleks daireler veya müstakil evlerde

iç merdivenin  baca etkisi ile yukar›ya ›s›

kaçar ve üst katlar daha s›cak olabilir.

Termostatik radyatör vanalar›, merdivenin

baca etkisini azalt›r, bina içinde s›cakl›k

dengesini oluflturur ve yak›t tasarrufu

sa¤lar.

Önemli uyar›: Termostatik radyatör vanalar›,

oda kumandas›n›n monte edildi¤i mahallere

tak›lmamal›d›r. Tak›lan yerlerde termostatik

vana s›cakl›¤›n›n, oda termostat› de¤erinden

düflük ayarland›¤› durumlarda mahal bir türlü

istenen de¤ere gelmeyece¤i için tam tersine

fazla yak›t yakmam›za neden olabilir.

3.4. Durma Kayıplarının Etkisi,
Durma kay›plar›, kazan d›fl yüzeyinden ve

brülörün flalt say›s›n›n yüksek olmas›ndan

kaynaklanan  ›s›  kay›plar›d›r.

Kazan d›fl yüzey izolasyonunun iyi olmas›,

kazan boyutlar›n›n çok büyük olmamas›

durma kay›plar›n› etkileyen faktörler aras›nda

yer al›r. En önemli konu ise,  kazan  kapasite-

sinin binaya uyumlu olmas›  ve buna ba¤l›

olarak brülörün  s›k s›k dur-kalk yapmamas›

durma kay›plar›n›n oldukça azalmas›na neden

olur.

Kazan ve brülör seçiminden sonra, sistemi

iflletmeye alma esnas›nda,  brülör kapasite

ayarlar›n›n ehil teknisyenler taraf›ndan

yap›lmas›  ve baca gaz› analizi de¤erlerinin

istenen seviyelerde olmas› çok önemlidir.

Kazan kapasitesi, sat›n alma ve projelen-

dirmede do¤ru olsa bile, brülörü çal›flt›ran

teknisyen brülör kapasitesini kazana uygun

bir flekilde ayarlamaz  ise, brülör  flalt say›s›

artar. fialt say›s›n›n artmas› da sistemin durma

kay›plar›n› oldukça art›r›r.

Tablo 1. İç sıcaklık artışına göre yakıt tüketimi.

Yakıt tüketimi
(Bin m3/yıl)

Ortam sıcaklığı

Ortam sıcaklığı 1°C
arttığında yakıt

tüketimindeki artış oranı

Ortam sıcaklığı 2°C
arttığında yakıt

tüketimindeki artış oranı

20°C 21°C 22°C Teorik Gerçekleflen Teorik Gerçekleflen

Ankara 701 747 793 %6,6 %8 %13.1 %16

‹stanbul 729 792 854 %8,6 %10 %17,1 %20

‹zmir 592 647 701 %9,3 %11 %18,4 %22

Antalya 491 542 593 %10,4 %12 %20,8 %24
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Bundan dolay›, kazan ilk çal›flt›rmalarda, brülör tam kapasiteyle çal›flt›r›l›p, mutlaka sayaçtan

debi okunmal› ve kazan kapasitesine uygunlu¤u do¤rulanmal›d›r.

Ayr›ca sistemde kullan›lan brülörün modülasyonlu olmas› da flalt say›s›n› bafll›ca etkileyen

faktördür. Modülasyonlu brülörlerde, binadaki ›s› ihtiyac› azald›kça brülör kapasitesini ona

uyumlu olarak s›n›rlayacak ve istenen kapasitede çal›flacakt›r. Modülasyonlu brülörler

markaya göre de¤iflmekle birlikte, genel olarak kapasitesinin %20-%100’ü aras›nda modülasyon

yapabilirler. ‹ki kademeli brülörler ise, genellikle 1. kademede toplam  kapasitenin  %60’›,

ikinci kademede ise %100’ü olarak  çal›fl›r. %60 kapasitenin alt›nda ›s› ihtiyac› halinde ise

brülör dur-kalk yapmaya bafllar.

3.5. Kesintili İşletme Kayıpları (Kazanın Gece Kapatılması)
Kesintili iflletme kayb›, gece boyunca kazan›n susturulmas›ndan kaynaklan›r. Bu süre içinde

so¤uyan sistem,  kazan ilk çal›flt›¤›nda önce bu kay›p ›s›y› tekrar yerine koymaya çal›fl›r.

Daha sonra binan›n anl›k  ›s› kayb›na cevap verir.

Bu nedenle kazanlar›n gece iflletmesinde kapat›lmay›p, düflük iflletme yap›lmas› enerji

ekonomisi aç›s›ndan çok önemlidir. Ayn› zamanda gecede düflük iflletmede çal›flan

kazan, binada kesintili ›s›tma yerine konforlu bir ›s›nma sa¤lar.

Bu kay›p, sistemdeki toplam  su hacmi ve bina izolasyonu  ile de do¤rudan  iliflkilidir.

Su hacmi ne kadar büyükse, kay›p o oranda fazla olur.

3.6. Kazanların Konfor  ve Düşük İşletme Eğrilerinin Dış Hava Sıcaklığına Göre
Otomasyon Paneli İle Belirlenmesi
Is›tma sistemi tasarlan›rken, kazan›n yan›nda mutlaka d›fl hava kompanzasyon özelli¤i

olan bir otomasyon paneli de düflünülmelidir.   Sistemde birden fazla zon olmas› halinde

her zona ayr› ayr› kumanda edebilecek özellikte otomasyon olmal› ve her zon için

ayr› iflletme saatleri ve e¤ri seçilebilmelidir.

Is›t›lacak mahalin zonlara ayr›lmas›n›n temel nedeni, farkl› ›s›nma saatleri ve farkl› ›s›tma

e¤rilerine ihtiyaç duyulmas›d›r. Sözgelimi binay› kuzey-güney olarak iki zona ay›racak

olursak, günefl alan güney cephe her zaman daha az ›s›ya ihtiyaç duyacakt›r. Sistemde

kullan›lacakotomasyon paneli bu iki zona da ayr› ›s›tma e¤rileri seçer.  Bu da hem zonlarda

konforlu bir ›s›nma sa¤lar hem de çok iyi bir enerji tasarrufu yap›lmas›n› neden olur.

Geliflmifl otomasyon panelleri, yaz geldi¤inde

›s›tma zonlar›n› kullan›c›ya ihtiyaç duymadan

otomatik olarak kapat›r, k›fl konumuna da

otomatik olarak geçer.

fiekil 4’de  d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak,

fakl› yap›daki zonlarda otomasyon panelinin

seçti¤i e¤riler görülmektedir. Bu e¤riler,

kullan›c› taraf›ndan ›s›nma ihtiyac›na göre

ayarlanabilir, e¤rilerin bina ile uyumu sa¤-

land›ktan sonra art›k kazan d›fl hava s›cak-

l›¤›na göre otomatik olarak çal›fl›r.

3.7. Uygun Kazan Kapasitesi Seçimi
Sistemde gere¤inden büyük kapasiteli kazan

seçilirse, flalt say›s› (brülörün devreye girme

ve ç›kma adedi),  ›s›n›m ve durma kay›plar›

ile artar, ilk yat›r›m ve iflletme maliyeti

yükselir.

Büyük s›cak su tüketimli oteller, yurtlar,

askeri ve endüstriyel tesisler hariç olmak

üzere, evsel uygulamalarda kazan seçimi

yap›l›rken, boyler için ekstra ›s›tma yükü

al›nmamakta ve ›s›tma zonlar›na üç yollu

vana kullanarak ayn› kazanla hem ›s›tma

hemde s›cak su ihtiyac› karfl›lanabilmektedir.

3.8. Kullanma Sıcak Suyu
a) Ekonomik ›s›t›lmal›

Boyler suyu s›cakl›¤›n›n  45°C (Legionella

riskine karfl› sistemde  termik dezenfeksiyon

olmas› kayd› ile) ayarlanmas› yeterlidir.

Gerekli olmas›na ra¤men, genellikle s›cak

su ve resirkülasyon  borular›n›n izolasyonu

yap›lmamaktad›r. Boyler s›cakl›¤› daha fazla

artt›r›ld›¤›nda izolasyonsuz borulardan olan

›s› kayb› artacak ve s›cak su maliyeti yükse-

lecektir.

Boyler ›s›tma pompas›, sadece boyler ›s›t›-

l›rken  çal›flmal›, ›s›tma bitince durmal›d›r.

3 yollu vanal› kontrol yerine, otomasyon

sistemine ba¤l› pompa on-off kontrolü

kazan›n sürekli yüksek s›cakl›kta durmas›n›

engeleyecek ve s›cak su ihtiyac› bitti¤inde

kazan da duracakt›r.

Şekil 4. Dış hava sıcaklığına göre kazan işletme eğrisi.



6     TTMDTemmuz-A¤ustos 2007

uygulama - application

Boyler kullanma s›cak suyu (resirkülasyon)  pompas›n›n  24 saat çal›flmas›  s›cak su kullan›m›

olmasa bile, boyleri so¤utan en önemli faktördür. 24 saat çal›flma yerine resirkülasyon

pompas›n› kesintili çal›flt›rmak (saatte 5- 6 kez aral›kl› olarak)  ve geceleri belli saatlerde

kapatmak  iyi bir ekonomi sa¤layacakt›r.

Boyler izolasyonu ve boyutlar› da çok önemlidir. Günümüzde h›zl› s›cak su üreten ve

depolama boyutlar› daha küçük boylerler, depolama esnas›ndaki ›s› kayb›n› oldukça azaltm›flt›r.

Büyük depolama hacimli boylerlerde de izolasyonun önemi bir kat daha fazla artmak-

tad›r.

b) Ekonomik kullan›lmal›.

Borulardaki ›s› yal›t›m› mutlaka yap›lmal› ve izolasyon kal›nl›klar›na dikkat edilmelidir.

Duvar içinden geçen kullanma s›cak suyu ve sirkülasyon borulama izolasyonu mutlaka

yap›lmal›d›r. Fakat pratikte bu borular›n izolasyonlar›n›n ihmal edildi¤i görülmektedir.

Dufl bafll›¤› ve armatürlerin seçimi de kullan›lacak s›cak suyun debisi ve su sarfiyat› aç›s›ndan

önemlidir.

3.7. Modülasyonlu Kazan ve Kombiler Kullanılmalıdır

a) Modülasyonlu kombiler 3 referans noktas›na göre modülasyon yapabilirler.

• Tesisat suyu s›cakl›¤›na göre,

• Kullanma suyu s›cakl›¤›na göre,

• Oda s›cakl›¤›na göre.

3.7.1. Tesisat Suyu Sıcaklığına Göre Modülasyon
Kombi, üzerinden ayarland›¤› tesisat gidifl suyu s›cakl›¤›na göre modülasyon yapar. Tesisata

giden su s›cakl›¤› hedef de¤ere yaklaflt›¤›nda kombi alev boyunu (kapasitesini) düflürür. Bu

sayede kombi gereksiz yere dur-kalk yapmaz.

3.7.2. Kullanma Suyu Sıcaklığına Göre Modülasyon
Kombi, üzerinden ayarlad›¤›m›z kullanma suyu s›cakl›¤›na göre modülasyon yapar.  Kullanma

suyu s›cakl›¤› hedef de¤ere yaklaflt›¤›nda kombi alev boyunu (kapasitesini) düflürür.  Bu

sayede de¤iflken su debilerinde bile kullanma suyu s›cakl›¤› de¤iflmez.

3.7.3. Oda Sıcaklığına Göre Modülasyon
Sadece özel oda kumandalar› ile mümkün olan bir özelliktir. Bu ifl için  cihaz›n otomasyon

paneli ile tam uyumlu elektronik oda kumandas› kullan›l›r.  Oda s›cakl›¤› ayarlanan de¤ere

yaklaflt›¤›nda, kombi ya da kazan modülasyon yapmaya bafllayarak kapasitesini ayarlar,

radyatörlere gereksiz yere yüksek s›cakl›kta su yollamaz. Sabit oda s›cakl›¤› sa¤lan›r

(± 0,1°C).  Bu sayede di¤er tip kombilere göre daha az yak›t tüketir.

Kazanlarda modülasyon, modülasyonlu brülörler kullanarak mümkün olur. Otomasyon

panelinin bildirdi¤i ihtiyaca göre, brülör kapasitesinin  %20 - %100’ü (markaya göre de¤iflim

gösterebilir)  aras›nda çal›flarak kazan suyu

s›cakl›¤›n› sabit tutmaya çal›fl›r. Modü-

lasyonlu brülör de¤ilde, iki ya da tek kademeli

brülörler kullan›ld›¤› durumlarda ise,  brülör

daha çok dur-kalk yaparak istenen kazan

suyu s›cakl›¤›n› tutturmaya çal›fl›r. fialt say›s›

artaca¤› için harcanan yak›t miktar›da

artacakt›r.

Daha önce belirtildi¤i üzere, son zamanlarda

yo¤uflmal› duvar tipi kazanlar› kaskad

yaparak, belli kapasite de¤erlerine ulaflmak

mümkün hale gelmifltir.

Kaskad sistemlerin, ayn› kapasitedeki

modülasyonlu brülöre göre avantaj›, modü-

lasyon esnas›nda çok daha küçük kapasiteli

de¤erlere ulafl›labilmesidir.

Örnek verilecek olursa, 1200 kW kapasitede

modülasyonlu bir brülör, 240-1200 kW

aras›nda modülasyon yaparken, ayn› kapasi-

tedeki kaskad sistem 20-1200 kW aras›nda

modülasyon yapabilmektedir.

Modülasyon aral›¤›n›n genifl olmas›, brülör

flalt say›s›n› azaltacak ve yak›t tüketimini

do¤rudan etkileyecektir.

4. Sonuç
Sonuç olarak, dünyadaki enerjinin kullan›m›

gün geçtikçe daha da önem kazanmaktad›r.

Enerji sarfiyat›n› düflürüp, hem ekonomi elde

etmek hemde dünyaya daha çevreci yaklafl-

mak istenirse, kazan ya da kombi sat›n al›rken

dikkat edilecek konular yan›nda, günlük kul-

lan›mda yap›lacak ufak de¤ifliklikler ile

önemli faydalar sa¤lanabilir.

Evsel yak›t tüketimi azaltarak, önce birey

olarak bütçeye, sonra  genel manada ülke

ekonomisine ciddi faydalar sa¤lanabilir.

Not: Yukar›daki hususlar tavsiye niteli¤inde

olup, konular halen tart›flmaya aç›kt›r.

5. Kaynakça
ISISAN Yay›nlar›.
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