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Büyüyen kapasite ile birlikte ›s› merkezinde 

teknolojik, yüksek verimli, mümkün mertebe 

geri kazan›ml› ›s› üretim sistemlerinin eko-

nomik olarak kullan›m› ön planda tutulmal›, 

›s› merkezi ile binalar aras›ndaki tesisat 

hatlar›nda ›s› yal›t›m›na azami özen  göste-

rilmeli, etkin bir sistemin tesisi için tüm 

merkezi ›s›tma sisteminde bas›nç, s›cakl›k 

ve ak›fl kontrolü yap›lmal›, ayr›ca tesis, 

merkezi otomasyon sistemiyle entegre edile-

rek, merkezi denetimle birlikte iflletmede 

ekonomi sa¤lanmal›d›r. 

Yukar›daki flekil, ba¤l› tüketicileri (yükler) 

içeren bölgesel ›s›tma sisteminin basitlefl-

tirilmifl ifllevsel flemas›n› göstermektedir. 

Merkezi ›s› üreteci (ZE) bir ›s›tma istasyonu, 

birleflik bir ›s› ve güç merkezi yada bir at›k 

yakma tesisi olabilir. Is›tma istasyonlar› 

sadece ›s› sa¤layan birimler olup, yer alt›na, 

yer üstüne yada yüksek binalar›n altlar›na  

yerlefltirilebilir. Bunun tersine, birleflik ›s› ve 

güç santralleri hem ›s› hem de elektrik enerjisi 

sa¤larlar. Elektriksel güç ve ›s›n›n bu enerji 

tasarruflu bileflimi, bölgesel ›s›tma sistemini 

beslemek üzere buhar türbininden ç›kan  at›k 

›s›y› kullan›r. Su, termik ya¤ ve buhar ›s›n›n 

iletimi için uygun tafl›ma ortamlar›d›r. Bunlar 

içerisinde en uygun olan›, merkezi santraldeki 

(ZE) ›s› üreteci aras›ndan tüketicilere kapal› 

bir devre halinde borular ve branflmanlar 

çekilerek pompalanan sudur. Yükler alt 

istasyonlar yoluyla gidifl ana (A) ve dönüfl 

ana (B) borular›na ba¤lan›r. 

Efl biçimli ›s› da¤›t›m› için yük devresindeki 

ak›fl miktar› (debi Q), bas›nç düflümü (ÆP) 

yada her iki büyüklü¤ün optimum iflletme 

koflullar› yönünden baz› sistemlerde dönüfl 

s›cakl›¤›n›n (tr) kontrol edilmesi gerekir. Bu, 

de¤iflkenlerden ba¤›ms›z olan ba¤l› yükler 

ak›fl s›cakl›¤›n›n (tv) ve e¤er flebeke bas›nc› 

nispeten sabit de¤il yada çok yüksek ise, her 

devredeki bas›nç düflümünün ( P) kontrol 

edilmesini gerektirir. 

Bu çal›flma, bölgesel ›s›tma sistemine ba¤l› 

binalar›n alt istasyonlar›nda kullan›lan ölçme 

araçlar› hakk›nda bir araflt›rma olana¤› 

vermek ve tesis kullan›c›lar›n›n seçimini

kolaylaflt›rmak amac›yla haz›rlanm›flt›r. 1~14 

aras›ndaki flekiller için Notlar:

Bölgesel ›s›tma alt istasyonlar› de¤iflik 

tasar›mlarda olabilir. Bu flekiller söz konusu 

ekipman hakk›nda k›sa bilgileri kapsamak-

tad›r. Bölgesel ›s›tma tesisleri binalara kadar 

olan k›sm› kapsad›¤›ndan burada binalardaki 

›s›tma, havaland›rma ve iklimlendirme sis-

temlerinin tasar›m›na girilmemifl ve flekillerde 

gösterilmemifltir. fiekil 9~12 buhar besleme 

sistemine do¤rudan ba¤lanan tesisleri göster-

mektedir. Endüstriyel yada ticari tesisler do¤-

rudan ba¤land›klar›nda, yüklerin üst ak›m böl-

gesine bas›nç düflürücüler yerlefltirilmelidir.

2. Ekipman Seçimi
Bölgesel ›s›tma flebekelerinde ›s›, ba¤l› 

yüklere (s›cak-su veya buhar biçiminde), 

bina alt istasyonlar› yard›m› ile sa¤lan›r. Bu 

durum sicak suyun kullan›m› ile oda veya 

bürolardaki radyatörlere do¤rudan ba¤lant› 

olana¤› verir. Öte yandan, örne¤in evsel s›cak 

su sitemleri, havaland›rma yada iklimlen-

dirme tesisleri ve buhar tesisat›na ba¤l› yükler 

 dolayl› (endirekt) ›s› transferi, için depolama 

tanklar› veya ›s› eflanjörleri kullan›l›r. 

Binalardaki alt istasyonlar ço¤u zaman “›s› 

transferi istasyonu” ve “bina hizmetleri 

istasyonu” olarak bölünür. Genellikle böyle 

bir uyarlamada, ›s› transfer istasyonlar› ço¤u 

zaman enerji sa¤layan firman›n sahipli-

¤indedir. 

Bina hizmetleri bölümü genellikle bina 

sahibinin mülkiyetinde olan bir k›s›md›r. 

Ekipman, ba¤l› bulunan yüklerin ve binan›n 

gereklerine göre seçilmelidir. Is› sa¤layan 

firman›n yap›sal gerekleri ve kurulum 

gereksinimleri gözden geçirilerek karfl›lan-

mal›d›r. Kendili¤inden çal›flan otomatik 

kontrol sistemi ve kontrol ekipman› bina 

hizmetleri için uygundur.

3. Otomatik Kontrol Sistemleri
Afla¤›da belirtilen ekipmanlar bölgesel ›s›tma 

sistemlerine yerlefltirilebilir:

3.1. Genel Amaçl› Flanfll› Vanalar, PN 

16~PN 40 ve DN 15~DN 250.DN 15~DN 

25 ve PN 25 için, difli diflli veya kaynakl› 

fitinglerle (iste¤e ba¤l› olarak, difli kavramal› 

veya flanfll›) küçük boyutlu kontrol ediciler 

kullan›labilir.



KEND‹L‹⁄‹NDEN ÇALIfiAN KONTROL ED‹C‹LER

GENEL AMAÇLI KÜÇÜK BOYUTLU KONTROLLER
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3.2 Bas›nç Kontrol Edicileri, de¤iflik 

uygulamalar için tasarlan›rlar. Örne¤in bas›nç 

düflürme vanalar›, ana hattaki bas›nc›, bina 

sistemlerinin tasar›m bas›nc› olan düflük bir 

de¤ere azalt›rlar. Afl›r› bas›nç vanalar› önce-

likle sistemde güvenlik eleman› olarak ifllev 

görür. Örne¤in, bas›nc› koruyan bir kontrol 

edici veya güvenlik eleman›n›n  do¤ru ifllev 

görmesini sa¤lar. Güvenlik vanalar› (DIN 

3220'ye göre) sistemi,  su bas›nc›n›n afl›r› 

artmas›ndan korur.

3.3. Diferansiyel Bas›nç ve Ak›fl 
Kontrol Edicileri, ba¤l› yüklerin tasar›m 

de¤erlerinde ›s› almas›n› sa¤lar. 

3.4. S›cakl›k Kontrol Edicileri, S›cakl›k 
S›n›rlay›c›lar, Güvenli S›cakl›k S›n›r-
lay›c›lar›, kendili¤inden çal›flan  s›cakl›k 

kontrolleri, sabit bir ayar s›cakl›¤›na göre 

ak›fl› veya dönüfl suyu s›cakl›¤›n› kontrol 

eder. S›cakl›k ve güvenlik s›cakl›¤› 

s›n›rlay›c›lar›, özel olarak, DIN 3440'a göre 

kontrol edilen türleri s›n›r de¤ere ulafl›ld›-

¤›nda, sensör ar›za yapt›¤›nda veya

k›lcal boru patlad›¤›nda vanay› kapat›r ve 

kilitler.

3.5. Ekipman Birleflimleri, örne¤in 

s›cakl›k kontrolleri ile ak›fl ve diferansiyel 

bas›nç veya bas›nç kontrolleri, ölçmeyi 

basitlefltiren ilave elektrikli çal›flt›r›c›lar.

3.6. ‹lave Ekipman, genelde bina alt 

istasyonlar›nda kullan›l›r. Buhar boflaltma 

ve kondenstoplar›, hava boflaltma ve hava-

l›klar›, süzgeçler (pislik tutucu), genleflme 

ba¤lant›lar› ve titreflim damperleri fleklinde 

s›ralanabilir. 

4.Özel  Problemlerin Çözümü
4.1 Bas›nç Art›rma Tesisat› (fiekil 13) 
fiebekedeki statik bas›nçtan yüksek olan 

binalarda, ya bina sistemi flebeke sisteminden 

bir ›s› eflanjörü ile soyutlanmal› veya binaya 

bir bas›nç art›r›c› (booster) tesis kurulmal›d›r. 

Bu bas›nç art›r›c› tesis normalde bir pompa, 

s›zd›rmayan bir çek vana ve bir afl›r› bas›nç



1 	 Bas›nç kontrolü Ana hat borular›ndaki 	
bas›nçlar› gidifl borusundaki tasar›m 	
bas›nc›na düflürmek için yap›l›r.

1.1 Bas›nç düflürme vanas›
2 	 Güvenlik vanas› ve/veya afl›r› bas›nç 	

vanas›yla bas›nc›n gözlenmesi 

2.1 Güvenlik vanas› 
2.2 	Afl›r› bas›nç vanas›
3 	 Debi ve/veya diferansiyel bas›nç kontrolü
4. 	Elektrikli ›s›tma kontrolü (s›cakl›k d›fl 	

mahal s›cakl›¤›na ba¤l›d›r)
4.1 D›fl s›cakl›k sensörü  

4.2 Gidifl s›cakl›k sensörü 
4.3 Elektronik ›s›tma kontrolü  
10	Filtre (pislik tutucu)

S›cak su besleme flebekelerine do¤rudan ba¤lanan bölgesel ›s›tma bina alt istasyonlar›
fiekil 1 ve 2. Tekil araçlarla kontrol donan›m›. Alt istasyon  transfer ve bina hizmetleri gösterilmifltir.

1 	 Bas›nç kontrolü  Ana hat borular›ndaki 	
bas›nçlar› gidifl borusundaki tasar›m 	
bas›nc›na düflürmek için yap›l›r.	

1.1  Bas›nç düflürme vanas›
2  	Güvenlik vanas› ve/veya afl›r› bas›nç 	

vanas›yla bas›nc›n gözlenmesi
2.1 Güvenlik vanas›

2.2 Afl›r› bas›nç vanas›
3  	Debi ve/veya diferansiyel bas›nç kontrolü
4 	 Oturma odas›ndaki bir program-ayarlama 	

birimi içeren elektrikli ›s›tma kontrolü 	
(gidifl suyu s›cakl›¤› d›fl hava s›cakl›¤›na 	
ba¤l›)

4.1	D›fl s›cakl›k sensörü

4.2  Gidifl s›cakl›k sensörü
4.3  Elektronik ›s›tma kontrolü
4.4 	Kontrol paneli   
4.5 	Elektrikli konmtrol vanas›           
10  	Filtre

fiekil 1. Konutsal veya endüstriyel  bir binan›n ›s›tma sistemlerinin bölgesel ›s›tma sistemlerine  do¤rudan ba¤lant›s›n› sa¤layan 
bina alt istasyonu.

fiekil 2. Do¤rudan ba¤lanan ›s›tma sistemi ile öncelik kontrolü içeren ve dönüfl s›cakl›¤› s›n›rlamas› içermeyen bir kazan kontrolüne 
iliflkin bina alt sistemi.



fiekil 3 ve 4 Birleflik ekipmanlarla enstrümantasyon, dönüfl s›cakl›¤›n› s›n›rlayan sistemler.

1 	 Bas›nç kontrolü  Ana hat borular›ndaki 	
bas›nc›, dönüfl borusundaki tasar›m 			
bas›nc›na düflüren yap›da.

1.1 Bas›nç düflürme vanas›
2 	 Güvenlik vanas› ve/veya afl›r› bas›nç 	

vanas› ile bas›nç gözlemleme
2.1 Güvenlik vanas›
2.2 Afl›r› bas›nç vanas›	

3 	 Elektrikli ›s›tma kontrolü ile birlefltirilmifl 	
debi ve/veya diferansiyel bas›nç kontrolü 	
(gidifl s›cakl›¤›, d›fl hava s›cakl›¤›na 	
ba¤l›, dönüfl s›cakl›k s›n›rlamal›) ve 	
kontrol kutusu

3.1 D›fl s›cakl›k sensörü 
3.2 k›fl s›cakl›k sensörü,
3.3 Dönüfl s›cakl›k sensörü,	

3.4 Elektrikli ›s›ma kontrolü 
3.5 Uzaktan kontrol kutusu 
3.6 Ak›fl kontrol edici, elektrikli çal›flt›r›c› 	

içeren diferansiyel bas›nç kontrolü, veya 	
debi s›n›rlamal› ve elektriksel çal›flt›rmal› 	
diferansiyel bas›nç kontrolü 

10 	Filtre

fiekil  3. Is›tma sisteminin  do¤rudan  ba¤land›¤›  bina alt  sistemi. Transfer ve bina hizmetleri bölümleri ayr›m› yok.

1  	 Bas›nç kontrolü Ana hat borular›ndaki 	
bas›nc›, dönüfl borusundaki tasar›m 	
bas›nc›na düflüren

1.1 Bas›nç düflürme vanas›
2 	 Güvenlik vanas› ve/veya afl›r› bas›nç 	

vanas› ile bas›nç gözlemleme
2.1 Güvenlik vanas›
2.2 	Afl›r› bas›nç vanas› s›cakl›k kontrol edicisi	

3 	 Dönüfl s›cakl›¤› s›n›rlamal›, elektrikli 	
›s›tma kontrolü (gidifl s›cakl›¤› d›fl s›cak-	
l›¤a ba¤l›

3.1 D›fl s›cakl›k sensörü 
3.2 Gidifl s›cakl›k sensörü 
3.3 Dönüfl s›cakl›¤› sensörü,
3.4	Elektronik ›s›tma kontrol edicisi
3.5 Elektronik kontrol vanas›	4 Su ba¤lant› 	

aksesuar› DIN 1988
5. 	 S›cak su, gidifl s›cakl›¤›n›n kontrolü, 	

dönüfl s›cakl›¤› s›n›rlamal›
5.1 Çift s›cakl›k kontrol
6 	 S›cak su öncelik kontrolü
10 	Filtre

fiekil 4. Transfer istasyonu ve bina hizmetleri ayr›m› olarak veya olmayarak, öncelik kontrollü, bina alt sisteminin ve kazan›n  
›s›tma sistemine do¤rudan ba¤lant›s›.



Bina alt istasyonunun s›cak su flebekelerine dolayl› (endirekt) ba¤lant›s›
fiekil 5 ve 6. Kendili¤inden çal›flan kontrol edicilerle kontrol donan›m›

1 	 Debi ve/veya diferansiyel bas›nç kontrolü

1.1 	Sayfa 2'deki nota bak›n›z

2. 	Ak›fl s›cakl›¤› kontrolü,alternatif olarak 	

dönüfl s›cakl›¤› kontrollü.

2.1 S›cakl›k kontrol edicisi Alternatif olarak,

 	 S›cakl›k kontrol edicisi	

10 	Filtre

fiekil 5.  Test tipi olmayan ekipmanla çal›flan bir ›s› eflanjörü aras›ndan  endirekt ba¤lanan bina alt istasyonu. Gidifl s›cakl›¤› tv 
kontrollü, bina alt istasyonu (alternatif olarak dönüfl s›cakl›¤› kontrollü).

1  	 Debi ve/veya diferansiyel bas›nç kontro-	

lü, alternatif olarak dönüfl s›cakl›¤› 	

kontrollü alternatif olarak.

1.1 Ak›fl ve s›cakl›k kontrol edicisi kontrol 	

edicisi  yada ak›fl, diferansiyel bas›nç ve 	

s›cakl›k kontrolü	

2 	 Gidifl s›cakl›¤› tv kontrolü ve test tipi 	

ekipmanla tb kontrolü

2.1 Güvenlik s›cakl›¤› s›n›rlay›c›s› ile s›cakl›k 	

kontrolü (bir kontrol termostat› ve bir 	

güvenlik termostsat›)	

10 	Filtre

fiekil 6. Test tipi s›cakl›k kontrol edicisi (TR) ve güvenli s›cakl›k s›n›rlay›c›s› (STB)  ile çal›flan bir ›s› eflanjörü aras›ndan endirekt 
ba¤lanan bina alt istasyonu. Transfer istasyonu ve bina hizmetleri bölümü ayr›m› yok. Alternatif olarak dönüfl s›cakl›¤› s›n›rlamas›.



1 	 Debi ve/veya diferansiyel bas›nç 	
kontrolü

1.1 	Sayfa 2'deki nota bak›n›z
2. 	 Sabit bir ayar noktas›na veya belli bir 	

tw s›cakl›¤›na ba¤l›  ba¤l› gidifl s›cakl›¤› 	

kontrolü 
2.1 	Ak›fl s›cakl›k sensörü
2.2 	tw için, örne¤in d›fl hava s›cakl›¤›, 	

s›cakl›k sensörü
2.3 Elektronik kontrol edici	

2.4  Elektronik kontrol vanas› alternatif olarak 
2.5 Elektrik çal›flt›r›c›l› s›cakl›k kontrolü,
10 	Filtre

1 	 Debi ve/veya diferansiyel bas›nç kontrolü	
2 	 tv s›cakl›¤›n›n kontrolü dönüfl s›cakl›¤› 	

tr'nin ve güvenlik s›cakl›¤› tb'nin 			
s›n›rlanmas› 

2.1 D›fl hava s›cakl›k sensörü
2.2 Gidifl s›cakl›k sensöru
2.3 Dönüfl s›cakl›¤› sensörü	 
2.4 Elektronik kontrol edici 

2.5 Elektronik çal›flt›r›c›l› güvenlik	
s›cakl›¤› s›n›rlay›c›s›

10 	Filtre

fiekil 7 ve 8. Birleflik ekipman›n kontrol elamanlar› donan›m›

fiekil 7.  Test tipi olmayan ekipmanla çal›fla ›s› eflanjörü aras›ndan dolayl› (endirekt) ba¤lanan bina alt istasyonu. Sabit ayar 
noktal› veya d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤l› veya di¤er tw referans s›cakl›¤›na ba¤l› gidifl s›cakl›¤› (tv) kontrolü

fiekil 8. Test tipi ekipmanla çal›flan ›s› eflanjörü aras›ndan dolayl› (endirekt) ba¤lanan bina alt istasyonu tv d›fl hava s›cakl›¤›na 
ba¤l› gidifl s›cakl›¤› tw 'yi, dönüfl suyu s›cakl›k s›n›rlamas› ve güvenlik s›cakl›¤› s›n›rlamas› t bile kontrol.



1 	 D›fl hava s›cakl›¤› tA'ya ba¤l› olan su 	
s›cakl›¤› tv nin kontrolü. Alternatif olarak 	
s›cak su gidifl s›cakl›¤›n›n güvenlik 	
s›n›rlamas›yla

1.1	D›fl hava s›cakl›k sensoru

1.2	Gidifl s›cakl›k sensöru
1.3	Elektronik ›s›t›c› kontrol edicisi
1.4 Elektronik kontrol vanas›	Alternatif 	

olarak 
1.4	Seçici kontrol vanas›

1.5	Termosta
9  	H›zl› tepki veren kondenstop 
10 	Filtre

fiekil 9 ve 10. Buhar besleme borusundaki kontroller

fiekil 9. S›cak sulu ›s›tma sistemi için bina alt istasyonu

1	 D›fl hava s›cakl›¤› tA'ya ba¤l› olan su 	
s›cakl›¤› tv nin kontrolü, dönüfl s›cakl›¤› 	
tr nin s›n›rlanmas› ile. Alternatif olarak 	
gidifl suyu s›cakl›¤›n›n s›n›rlanmas›yla

1.1 D›fl s›cakl›k sensörü
1.2 Gidifl s›cakl›k sensörü
1.3 Dönüfl s›cakl›¤› sensörü 
1.4 Elektronik kontrol edici	

1.5 Elektronik kontrol vanas› 
Alternatif olarak;
1.5 Elektrikli kontrol vanas›  
1.6 Termostat
2 	 DIN 1988'er göre su ba¤lant›s›
3 	 Buhar bas›nc› kontrolü-ana hat 	

borular›ndaki bas›nc› gidifl borusu tasar›m 	
bas›nc›na düflürür	 

3.1 Buhar bas›nc› düflürme vanas› 
4 	 S›cak su s›cakl›¤› kontrolü
4.1 S›cakl›k kontrol edicisi 
5 	 S›cak su öncelik kontrolü
5.1 Termostat
9 	 H›zl› çal›flan kondenstop

fiekil 10. Öncelik kontrollü s›cak su kazan› ve s›cak sulu ›s›tma sistemi için bina alt sistemi.



fiekil 11 ve 12. Kondens suyu borusundaki kontrol donan›m›

1  	D›fl s›cakl›¤a (tA) ba¤l› olan s›cak du 	
gidifl s›cakl›¤›n›n kontrolü ve kondens 	
suyu s›cakl›¤›n›n (tK) s›n›rland›r›lmas›	

1.1	D›fl s›cakl›k sensöru
1.2	1.2 S›cakl›k sensöru 

1.3 Kondenstop suyu s›cakl›k sensöru 	

Alternatif olarak
1.5 Elektrikli kontrol vanas› 
1.6 Termostat

1.4 Elektronik kontrol edici 	 
1.5 Elektrikli kontrol 	
9 	 H›zl› çal›flan kondenstop 
10 	Filtre

1 	 Is› eflanjörü s›cakl›k kontrolü, dönüfl 	
s›cakl›¤› s›n›rlamas›yla sabit ayar noktas› 	
kontrolü. Alternatif olarak güvenli s›cak-	
l›k s›n›rlamas›yla.

1.1	Ak›fl s›cakl›k sensöru,
1.2 	Dönüfl suyu s›cak. Sensöru
1.3 	Elektronik kontrol edici,
1.4 	Elektronik kontrol vanas›

Alternatif olarak
1.4 Seçici kontrol vanas›
1.5 Termostat
2 	 Enerji s›n›rlamas› için ak›fl kontrol
2.1	Ak›fl kontrol edici
Is›tma kontrolü I- D›fl havaya tA1 ba¤l› olan 
gidifl s›cak tv,  dönüfl s›cakl›¤›n› maks 50°C'ye 

s›n›rlama. Normal ikili çal›flma vana 3.6 aç›k, 
3.7 gidifli kontrol eder. 
3.1 D›fl s›cakl›k sensöru 
3.2 Gidifl s›cakl›k sensöru 
3.3 Dönüfl s›cakl›k sensöru 
3.4 Elektronik kontrol edici, 
3.5 S›ral› kontrol birimi 
3.6 	ve 3.7  Elektrikli kontrol vanalar›, s›n›r 	

anahtar› içeren,
4. 	Is›tma kontrolü II-D›fl s›cakl›¤a tA2 ba¤l› 	

olan Gidifl (ak›fl) s›cakl›¤› tv2 nin 	
kontrolü. Normal ikili çal›flma aral›¤›:4.6 	
vanas› kapal›, 4.5 ak›fl› kontrol eder.

4.1 	D›fl s›cakakl›k sensörü 
4.2 	Gidifl s›cakl›k sensörü
4.3 Elektronik kontrol edici

4.4 	S›ral› kontrol birimi
4.5 ve 4.6 Madde 3.6 göre elektronik kontrol 
vanalar›	
5 	 DIN 1988'e göre su ba¤lant›s›
6 	 S›cak su, ak›fl kontrolü ve enerji s›n›r-	

lamas› için ak›fl kontrolünün kontrolü
6.1 	S›cak su sensöru
6.2	Elektronik kontrol edici 
6.3 	Elektrik çal›flt›r›c›l› ak›fl kontrol edici
7 	 S›cak su öncelik kontrolü
7.1 	Termostat
8 	 Ek elektronik donan›m (yerine takmal›)
8.1 	Elektrikli anahtarlama saati
8.2 	Güç paketi
9 	 H›zl› çal›flan kondenstop
10 	Filtre

fiekil 11. S›cak sulu ›s›tma sistemi için bina alt sistemi

fiekil 12. Ekonomi organizasyonlu iki s›cak sulu ›s›tma sistemi ve dönüfl hatt›nda eneerji s›n›rlamal›, öncelik kontrollü bir evsel 
s›cak su sistemi  içeren bina alt sistemi.



vanas› içerir. Afl›r› bas›nç vanas› (1.1) binada 

istenen bir bas›nc›n korunaca¤› kadar bir su 

miktar›n›n geçmesine izin verir. Bas›nç art›r›c› 

pompalar ar›za yapt›¤›nda, bu çal›flma koflul-

lar›nda bile üst kat radyatörlerinde negatif 

bas›nç ortaya ç›kmamas› için afl›r› bas›nç 

vanas› ve çek vana kapat›r.

4.2 Pompa Kontrolü (fiekil 14)
Santrifüj pompalarda, yük azald›kça ›s› artar. 

Bu karakteristik özellik istenmeyen bas›nç 

de¤iflmelerine, ak›fl h›z›n›n artmas›na, ve 

afl›nman›n artmas›na neden olur. Böylece, 

fiekil 14’de gösterilen pompa kontrol 

sisteminin kurulmas› yararl› olur. Bu hemen 

hemen sabit bir bas›nçla sonuçlan›r iken, 

afl›nman›n, ak›fl h›z›n›n ve gürültünün 

azalmas›na yard›m eder.

5. Kompakt Bina Alt ‹stasyonlar› (fiekil 
15) 
Avrupa'da ›s› sa¤layan ve ›s›tma yüklenici-

sinin bina alt sisteminde gerekli elemanlar› 

sat›n al›p yerlefltirmeleri standart bir uygu-

lama haline gelmifltir. Bu elemanlar örne¤in, 

kapama vanalar›, termometreler, ›s› sayaçlar›, 

süzgeçler s›cak su ›s›t›c›lar›, pompalar  ve 

kontrol donan›m›d›r. Bu ifllem, sadece yüksek 

kurulum maliyetine de¤il fakat, sistem 

tasar›m›, ekipman seçimi, sahiplik ve gerekli 

elemanlar›n tafl›n›m› için önemli harcamalara 

da neden olur. Özellikle küçük santrallerde, 

bir paket alt istasyonun kurulmas› daha pratik 

hale gelir. Ön üretimli bu ekipman test edilmifl 

olup, yerinde sadece bölge ›s›tma sistemine 

gidifl ve dönüfl ba¤lant›lar› ile bina sistemine 

ve s›cak su sistemine ba¤lant›lar› gerektirir.

fiekil 15'de içerisinde bütün gerekli vanalar, 

›s› sayac› ve evsel su ›s›t›c›s› içeren tipik bir 

kompakt bina alt sistemini göstermektedir. 

Bu ekipman PN25, besleme flebeke bas›nc› 

olarak ²16 bar ve 140°C'lik flebeke suyu 

s›cakl›¤› için tasarlanm›flt›r, de¤iflik türleri 

bulunabilir. 

6. Elektrikli Kontrol Ekipman› 
Afla¤›daki kontrol elemanlar› ve sistemleri 

bina alt istasyonlar›n›n donan›m› için 

uygundur.

fiekil 14. Bypass hatt›nda diferansiyel bas›nç kontrol edicisi (1) ile pompan›n kontrolü

fiekil 15. Is› sayac› ve evsel su ›s›t›c›s› içeren kompakt bina alt-istasyonu.

fiekil 13. Bas›nç art›rma istasyonlar› için afl›r› bafl›nç vanas›

1	 Bas›nç art›rma sisteminin korunmas›

1.1	Afl›r› bas›nç vanas›

2	 D›fl s›cakl›¤a ba¤l› olan ak›fl s›cakl›¤›n›n 	

kontrolü. Buraya di¤er donan›m eleman-	

lar›da yerlefltirilebilir. Özellikler için 	

fiekil 7’ye bak›n›z.
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6.1 Elektronik Kontrol Ediciler  
Bu elemanlar duvara veya panele kurulumlu 

olarak bütün s›cak sulu ›s›tma sistemlerin, 

de¤iflik havaland›rma ve iklimlendirme 

tesisleri ve dönüfl suyu s›cakl›¤› s›n›rlamal› 

bölgesel ›s›tma sistemleri için uygundur. 

Kontrol elemanlar› genifl ölçüde, merkezi bir 

uzaktan kumanda kutusu veya oturma 

odas›nda bulunan bir programlama ayar seti 

ile birlefltirilebilir.

6.2 Dijital Kontrol ve Optimize Ediciler
Aral›kl› olarak meskun durumda bulunan 

binalardaki ›s›tma sistemleri kendili¤inden 

optimize eden bir mikro bilgisayar sistemidir. 

Ayar noktalar›n›n kontrol edilmesi veya 

ayarlanmas› için bir keyboard ve bir CRT 

ekran, günlük, haftal›k, ayl›k ve y›ll›k 

programlar, ve ba¤l› bulunan her kontrol 

vanas› için bir elle çal›flt›rma butonu 

içermektedir. 

7. Elektrikli Kontrol Vanalar›
Elektrikli kontrol vanalar› elektronik kontrol 

edicilerle entegre çal›flmak üzere s›cakl›k ve 

bas›nç standard›na göre farkl› tipler de 

tasarlanm›fl, çeflitli tiplerde elektrikli servo 

motorlarla birlikte kullan›lmaktad›r.

8. Kaynak
SAMSON Controller in District Heating 

Systems.


