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Açıklamalar 

Bu eğitim materyali, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 

(MTAL) 10-11 ve12. sınıfları ile Yükseköğretim Kurumlarına bağlı Meslek Yüksekokulları 

için Seçmeli Ders olarak tasarlanmıştır. Geliştirilebilir ve güncellenebilir. 

Konu BaĢlığı: Yeşil Bina Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri  

Süresi: Haftada 2 saat 

Dersin Amacı  

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, yeşil bina sistemlerinde enerji verimliliği 

paralelliğinde otomasyon iklimlendirmenin nasıl yapılacağı anlatılacaktır. 

Dersin Öğrenme Kazanımları  

- Modern HVAC (Otomasyon İklimlendirme) sistemleri hakkında bilgiye sahip olur. 

- HVAC Tanımı ve Teknik Çalışma Prensibini anlar. 

- HVAC sistemlerinde kanal ve kanal uygulama detaylarını öğrenir. 

- Yeşil Binalarda Isıtma Sistemlerini öğrenir. 

- Yeşil Binalarda Soğutma Sistemlerini öğrenir. 

Eğitim Öğretim ortamı ve donanımı 

Ortam: Sınıf, Laboratuvar 

Donanım: Etkileşimli Tahta / Projeksiyon Cihazı, Bilgisayar,  

Ölçme ve değerlendirme 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem 

formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun 

olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 

formları kullanılarak öğrencilerin öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir.  
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1. HVAC Sistemleri (Enerji verimliliğinde Otomasyon İklimlendirme) 

HVAC sistemi ısıtma, soğutma ve iklimlendirme için kullanılan sistemleri kapsar. HVAC 

sistemler yapının ısıtma, soğutma, havalandırma, nem alma veya kurutma ihtiyaçlarının 

tümünü veya birkaçını sağlayan teknolojik ekipmanları, bu ekipmanların oluşturduğu 

sistemleri ve yapıya hizmet veren bu sistemlere destek sağlayan dağıtım ve borulama ağları 

ile terminal noktaları ifade eder. Yapı, söz konusu HVAC sisteminin bir veya birkaç farklı 

kombinasyonunu barındırabileceği gibi bu sistemler birbirlerine de destek ve servis sağlıyor 

olabilir. 

 

1.1. HVAC Tanımı ve Teknik Çalışma Prensibi 

Orijinal açılımı “Heating Ventilating and Air Conditioning” olan HVAC kelimesinin Türkçe 

anlamı “ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme” olarak çevrilir. HVAC sistemleri dediğimiz 

sistemler ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleridir. Bazı kaynaklarda ısıtma, 

soğutma ve havalandırma olarak da geçebilir. HVAC sistemleri, insan konforuyla doğrudan 

bağlantı kuran bir binanın en önemli parçasıdır. HVAC sistemi, kullanıcıya en iyi konforu 

sağlamak için sıcaklık, nem ve iç hava kalitesi gibi tüm parametreleri optimize eder. İnsanın 

rahatlığının yanı sıra, kurulum, bakım ve işletme maliyeti, verimlilik, kullanılabilirlik ve 

sistem kontrol yöntemi gibi bazı diğer önemli faktörler de dikkate alınmalıdır. 

 

HVAC genel tanımı içinde farklı sistemler yer almaktadır. Bu sistemler sırasıyla değişken 

hava debili sistem (VAV) + radyatör, su kaynaklı ısı pompası (WSHP), ısı geri kazanımlı 

VRF/VRV, ısı pompalı VRF/VRV + Radyatör ve 4 borulu fan coil sistemleridir. Daha sonra 

sırası ile bu sistemlerin verimli kullanım detayları ve sistemleri, kanal ve kanal uygulama 

detayları, iç ortam hava kalitesinde HVAC kullanımı ve filtrasyon sistemleri yer alacaktır. 

 

HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemler; bünyesinde farklı çalışma 

sistemlerine ve teknolojilere sahip, alternatif çözümleri birlikte veya ayrı ayrı sunabilen 

kapsamlı teknolojik yapılardır. Uygulama yapılacak yapıya sistem seçimi yapılırken, gerekli 

veriler titizlikle toplanmalı, öncelikler ve ihtiyaçlar belirlenmeli, sistem tercihi ve tasarımı 

bilinçli yapılmalıdır. Özellikle seçilecek olan sistemin, en az 15 yıl kullanılacağı ön 

görülmeli, ekonomik olup olmadığı, enerji tüketimi, sistemin sahip olduğu yetenekler ve bu 

noktada seçim ölçütlerindeki beklentileri ne düzeyde karşılayabileceği irdelenmelidir. 
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Sistem Tasarımı Ġçin Gerekli Veriler 

 

 

 

Bilinen tüm sistemler ile bütün yapılar soğutulup, ısıtılabilirler. Fakat bu noktada yapının 

nasıl işletildiği önem kazanmaktadır. Yapı işletmesine uyumlu sistem ve sistem bileşenlerinin 

en doğru olanı seçilmelidir. Sistem seçimi yapılırken öncelikle hangi amaca hizmet edeceği, 

beklentilerin, hedeflerin neler olduğu tespit edilmelidir. HVAC sistemi seçimi için hedefler ve 

etkiler/etkenler tablosu aşağıda oluşturulmuş, tasarımı yapılacak sistem ile sağlanmak 

istenebilecek hedeflerin ve bu sistemin uygulandığında etkilerinin neler olabileceği 

verilmiştir. HVAC sistemlerin hepsi ile her yapı türü iklimlendirilebileceğine göre, bu 

noktada doğru kararları vermek, uygun yöntemi seçmek ve projelendirmek önem 

kazanmaktadır.  

 

HVAC Sistemi Seçimi Ġçin Hedefler ve Etkiler / Etkenler Tablosu 
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1.2  HVAC sistemlerinin verimli kulanım detayları ve çeşitleri   

HVAC sistemlerin “ne için ?‟‟ ve “kim için ?” yapılacağı soruları, sistem tasarımı için çok 

önemlidir. Bu sistemler ısıl konfor ve iç hava kalitesinde çözüm olarak sunulmakta, dolayısı 

ile yapıda konfor arayışının merkez yapıtaşını oluşturmaktadır. Kullanıcıların fizyolojik 

özelliklerinin bilinmesi, iklimsel konfor kriterlerinin belirlenmesinde ve yük hesaplarının 

yapılmasında önemli bir role sahiptir. İklimsel konfor, iki temel değişken parametre ye bağlı 

olarak şekillenmektedir. Bunlar, çevresel değişkenler ve kullanıcılara ait kişisel 

değişkenlerdir. İnsan vücudu ve çevresinin ısıl etkileşim modelleri aşağıda görülmektedir. 
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Ġnsan Vücudu ve Çevresinin Isıl EtkileĢim Modelleri 1 

 

 

 

Çevresel değişkenler olarak, ortamın hava sıcaklığı, bağıl nemi, hava hareket hızı, iç ortamı 

çevreleyen yüzey sıcaklıkları sayılabilir. Kullanıcıya ait kişisel değişkenler olarak ise, bireyin 

aktivite düzeyi ve konumu, bireyin giyinme düzeyi, yaşı ve sağlık durumu şeklinde 

sıralanabilir. Söz konusu parametreler, kullanıcıların bulundukları ortamda iklimsel konforun 

varlığını ve kullanıcılar tarafından algılanma düzeyi seviyesini belirlemektedir. Kullanıcı, bu 

parametreler doğrultusunda ısıl konfor ve iç hava kalitesi bakımından sabit bir ortamda 

bulunmalı, ortama ait konfor düzeyi denetlenmeli ve kontrol edilmelidir.  

 

Ġnsan Vücudu ve Çevresinin Isıl EtkileĢim Modelleri 2 
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1.2.1 Sistemin Uygun Şekilde Projelendirilmesi  

HVAC sistemlerinde yer alan elemanların uygun seçimi ve gerekli kapasite seçimi enerji 

verimliliğini etkileyen önemli bir tasarım kriteridir. Bu yüzden, HVAC sistemlerinin 

projelendirmesi aşamasında gerçek iklim verileri kullanılmalıdır. Ayrıca ısı kazancı, iç ısı 

üretimi ve ısı kaybı yükleri doğru tayin edilmeli, bu kazançların soğutma ve ısıtma yüklerine 

dönüşümleri doğru tespit edilmeli ve gereksiz kapasiteli cihaz seçimi önlenmelidir. Ayrıca ısı 

kazancı, iç ısı üretimi ve ısı kaybı yükleri doğru tayin edilmeli, bu kazançların soğutma ve 

ısıtma yüklerine dönüşümleri doğru tespit edilmeli ve gereksiz kapasiteli cihaz seçimi 

önlenmelidir 

  

 
Her bir aşamada, tasarımcı sağlık, güvenlik, konfor ve enerji isteklerini dikkate almak zorundadır. 

Ancak bu sayede etkin sistem performansı, konfor ve enerji verimliliği sağlanabilmektedir. 

 

1.2.2 Uygun Isıtma ve Soğutmanın Kaynaklarının Tespiti 

Güneş, jeotermal, rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir veya düşük maliyetli enerji kaynakları 

öncelikli tercih edilmelidir. Eğer elektrik fiyatlandırması zaman tarifesine bağlı ise, en büyük 

güçlü cihazlar mümkün olan en ucuz saatlerde çalıştırılmalıdır. Eğer olanak varsa, ucuz 

saatlerde ısı depolama yoluna gidilebilir. Şehir kenarında bulunan otel, alışveriş merkezleri 

veya binaların soğutma yükünün önemli bir kısmı, eğer fazla derin (pahalı) olmayan su 
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kuyuları açma imkânı varsa, yer altı suyu kullanılarak karşılanabilir. Ayrıca absorbsiyonlu 

soğutma sistemleri kullanılarak soğutma için sarf edilen elektrik enerjisi çok düşük seviyelere 

çekilebilir. Kış klimasında da ısı pompalarının bu tür sistemlerde kullanılmaları 

değerlendirilmelidir  

 

1.2.3 Cihazların Gerektiğinde Çalıştırılması  

Mekânların kullanım sürelerine uygun olarak HVAC cihazları devreye girip çıkmalıdır. 

HVAC cihazları, ilgili ortamın ısıl ataleti de gözetilerek enerji tasarrufu için sabahları ortam 

sıcaklığı, dış hava sıcaklığı ve ilgili donanım kapasitesi gözetilerek olabildiğince geç devreye 

sokulmalı ve kullanım saatleri, iç ve dış sıcaklık gözetilerek olabildiğince erken 

durdurulmalıdır. Hızlı ısıtma, kış döneminde veya "en uygun başlatma / durdurma" yazılımı, 

çalışmadan önce sistemin en ekonomik biçimde istenilen sıcaklığa getirilmesini sağlayan 

yazılımdır. 

 

İyi uygulanmış bir uygun başlatma ve durdurma yazılımı ile % 5-15 enerji tasarrufu 

sağlanmaktadır. Bu strateji kendi kendine mevsim değişikliklerine ve binadaki değişikliklere 

uyum sağlayacak şekilde düzeltme yapacak yetenektedir Yazılım, kullanıcının tanımlayacağı 

sınır değerlerine bağlı olarak ısıtma, soğutma ve varsa nemlendirme sistemlerini durma 

zamanlarında gerektiğinde çalıştırarak mahal konfor şartlarının korur. 

 

1.2.4. Isıtma ve Soğutmanın Sıralı Devreye Girmesi  

Isıtma ve soğutma eşzamanlı devreye girmemelidir. Merkezi havalandırma sistemleri soğuk 

dış havayı ısıtma ve soğutmanın arasında kullanabilir. Bölgelere ayırma ya da sistem seçimi 

ayar değeri ile kaydırma ile ilgili diğer bir uy eşzamanlı ısıtma ve soğutmayı önlemek için 

kullanılabilir. Benzer şekilde nem alma ve nemlendirme sistemleri de eşzamanlı 

yapılmamalıdır. 

 

1.2.5 Dış Havadan Yararlanılması  

Enerji tasarrufu için dış havadan yararlanmanın temelde iki yolu vardır:  

a) Dış havayı kullanarak "bedava soğutma" veya "gece temizlemesi" yapmak,  

b) Dış hava sıcaklığına bağlı olarak sıcaklık ayar değerlerini değiştirmektir.  

 

Ancak dış havayı doğrudan ortama verirken iç hava kalitesi ve sağlık için en düşük 

havalandırma oranlarını (ASHRAE, Standart 62) gözetmek gerekir  İlkbahar ve sonbaharda 

ısıtma veya soğutma yerine bedava dış hava kullanılarak önemli enerji tasarrufları 

sağlanabilir. Ancak dış havanı seçiminde ortam ve dış hava sıcaklıklarını karşılaştırmak 

yerine merkezi ısıtma yapılan ortamlarda dış hava sıcaklığına göre ayar değeri kaydırmaları 
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ciddi enerji tasarrufları sağlamaktadır. Isıtma döneminde mümkün olan en düşük ayar değeri, 

soğutma döneminde ise mümkün olan en yüksek ayar değeri büyük enerji tasarrufu sağla -sek 

ayar değeri büyük enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

 

1.2.6 Sıcaklık Ayar Değerinin Kaydırılması  

Bu seçenek ile ortam sıcaklık ayar değeri mekânda insan olup olmamasına göre kaydırılır. Bu 

strateji, öğle tatili gibi zaman dilimlerinde veya kızılötesi hareket hissedicileri yardımıyla 

gerçekleştirilir. Eğer ısıtma yapılıyorsa, sıcaklık ayar değeri daha düşük, soğutma yapılıyorsa 

sıcaklık ayar değeri daha yüksek bir değere kaydırılır. Böylece, ısıtma ve soğutma için 

gereksiz yere enerji harcanmamış olur. Sıcaklık uygulama da binanın kullanım yoğunluğuna 

göre gün içinde değişik zamanlarda değişik sabit ayar değerlerinin verilmesi ile 

gerçekleştirilir. HVAC sistemlerinde enerji tasarrufuna yönelik değişik senaryolar 

uygulanabilir. Bu bağlamda, yük dağıtımı (load shedding), sıcaklık kompenzasyonlu yük 

kontrolü, fan-pompa hız kontrolü, ısıtma/soğutma kilitlemesi, soğutma grupları veya 

kazanların sıralı kontrolü, optimizasyonu ve ayrımcı kontrol (discriminator control) vs. 

sayılabilir. 

 

HVAC sistemlerinde enerji giderlerini azaltma çalışmaları yaparken dikkat edilmelidir. Isıtma 

döneminde enerji giderlerini azaltan bir strateji, kış mevsiminde enerji giderlerinin daha da 

artmasına neden olabilir. Uygulanan senaryolar ve stratejiler, her mevsim için kontrol 

edilmelidir.  
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HVAC sistemlerinde en sık kullanılan enerji verimliliğini arttırıcı yöntemler  

 

1.3 HVAC sistemlerinde kanal ve kanal uygulama detayları   

Havalandırma Kanalı (Duct) Nedir? 

Havalandırma kanalları, havayı dağıtmak ve/veya çıkarmak için ısıtma, havalandırma ve 

iklimlendirmede (HVAC) kullanılan geçitlerdir. Gerekli hava akışları, örneğin besleme 

havası, dönüş havası ve egzoz havasını içerir. Bu nedenle; hava kanalları, kabul edilebilir iç 

hava kalitesinin yanı sıra termal konfor sağlamanın bir yöntemidir. 
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Hava Kirliliği Kontrolü İçin Rejeneratif Termal Oksitleyici (RTO) Kanalları 

 

1.3.1. Kanalların Malzemeleri 

Galvanize Çelik 

 
Yuvarlak Galvanizli Çelik Kanal 

 

Galvanizli yumuşak çelik, kanal yapımında kullanılan standart ve en yaygın malzemedir 

çünkü bu metalin çinko kaplaması paslanmayı önler ve boyama maliyetini ortadan kaldırır. 

Yalıtım amacıyla, metal kanallar tipik olarak yüzlü fiberglas örtülerle (kanal astarı) kaplanır 

veya fiberglas örtülerle (kanal sargısı) harici olarak sarılır. Gerektiğinde çift cidarlı kanal 

kullanılır. 

 

Dikdörtgen kanal sistemi genellikle özel metal atölyeleri tarafından üretilir. Kullanım 

kolaylığı için, çoğunlukla 4 bölüm (veya eklem) halinde gelir. Yuvarlak kanal, doğru 
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şekillendirme kalıbını kullanarak neredeyse her çapta ve uygun herhangi bir uzunlukta 

yuvarlak kanal yapabilen sürekli bir spiral şekillendirme makinesi kullanılarak yapılır. 

 

Alüminyum 

 

Alüminyum kanal yapısı hafiftir ve kurulumu hızlıdır. Ayrıca, özel kanal şekilleri sahada 

kolayca üretilebilir. Parçalar tipik olarak 45° „de kesilir, farklı bağlantı parçalarını elde etmek 

için gerekirse bükülür ve son olarak tutkalla birleştirilir. Alüminyum folyo dış yüzeyinin 

kesildiği tüm dikişlere alüminyum bant uygulanır. Çeşitli kurulum gereksinimlerine uyacak 

çeşitli flanşlar mevcuttur. Tüm iç derzler sızdırmazlık maddesi ile kapatılmıştır. Alüminyum 

ayrıca yuvarlak spiral kanal yapmak için kullanılır, ancak galvanizli çelikten çok daha az 

yaygındır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliüretan ve Fenolik İzolasyon Panelleri (Ön İzolasyonlu Hava Kanalları) 
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Geleneksel olarak, hava kanalları, önce yerleştirilen ve ardından yalıtımlanan sac metalden 

yapılır. Bir sac metal üretim atölyesi, galvanizli çelik kanalı imal edecek ve kurulumdan önce 

kanal sargısı ile yalıtacaktır. Bununla birlikte, rijit yalıtım panellerinden üretilen kanal 

sistemi, başka bir yalıtıma ihtiyaç duymaz ve tek adımda kurulabilir. Hem poliüretan hem de 

fenolik köpük paneller, her iki tarafta fabrikada uygulanan alüminyum kaplamalarla 

üretilmektedir. Alüminyum folyonun kalınlığı, iç mekân kullanımı için 25 mikrometre ile 

harici kullanım veya daha yüksek mekanik özellikler için 200 mikrometre arasında 

değişebilir. CFC, HCFC, HFC ve HC gazları yerine su ve CO2 kullanımıyla köpürme 

işleminin elde edildiği su ile formüle edilmiş bir panel de dâhil olmak üzere çeşitli sert 

poliüretan köpük panelleri mevcuttur. Sert poliüretan veya fenolik köpük panel üreticilerinin 

çoğu, yukarıda bahsedilen gazlar yerine köpükleştirici madde olarak pentan kullanır. Sert bir 

fenolik yalıtım kanalı sistemi, UL 181 Güvenlik Standardına göre 1. sınıf hava kanalı olarak 

listelenmiştir. 

 

Esnek Kanallar 

 

 

Esnek kanallar, tipik olarak bir metal tel bobin üzerinde esnek plastikten yapılır. Çeşitli 

konfigürasyonları vardır. Amerika Birleşik Devletleri‟nde yalıtım genellikle cam yünüdür, 
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ancak Avustralya gibi diğer pazarlarda ısı yalıtımı için hem polyester elyaf hem de cam yünü 

kullanılır. İzolasyonu koruyucu bir tabaka çevreler ve genellikle polietilenden veya metalize 

PET‟ten oluşur. 4 inçten 18 inç büyüklüğe kadar değişen çaplarda mevcuttur, ancak en yaygın 

kullanılanları 6 “- 12” arasında değişen boyutlardır. 

Esnek kanal, besleme havası çıkışlarını rijit kanala bağlamak için çok uygundur. Genellikle 

uzun fermuarlı bağlarla veya metal bantlarla tutturulur. Bununla birlikte, basınç kaybı diğer 

kanal türlerinin çoğundan daha yüksektir. Bu nedenle, tasarımcılar ve montajcılar, kurulu 

uzunluklarını kısa tutmaya çalışır. Esnek kanallarda bükülmelerden kaçınılmalıdır.  

 

Kumaş Kanal 

Kumaş kanal, aslında bir hava dağıtım cihazıdır ve koşullandırılmış hava için bir kanal olarak 

tasarlanmamıştır. Kumaş kanal terimi bu nedenle biraz yanıltıcıdır; kumaş hava dağılım 

sistemi daha kesin bir isim olacaktır. Bununla birlikte, çoğu zaman sert kanal sisteminin 

yerini aldığı için, onu basitçe bir kanal olarak algılamak kolaydır. Genellikle polyester 

malzemeden yapılan kumaş kanallar, belirli bir alanda şartlandırılmış havanın geleneksel bir 

kanal sisteminden daha eşit dağılımını ve harmanlanmasını sağlayabilir. Havalandırmalı veya 

delikli olarak da üretilebilirler. 

Kumaş kanallar çeşitli renklerde, serigrafi veya diğer dekorasyon biçimleri için seçeneklerle 

veya gözenekli (hava geçirgen) ve gözeneksiz kumaşta mevcuttur. Hangi kumaşın uygun 

olduğu (yani hava geçirgen olup olmadığı), uygulamanın yalıtımlı bir metal kanal gerektirip 

gerektirmeyeceği dikkate alınarak belirlenebilir. Nemi yok eden malzeme, bina sakinleri için 

daha sağlıklı olabilir. Gözenekli malzeme aynı zamanda tozu ve havadaki diğer kirleticileri 

uzaklaştırdığı için daha az bakım gerektirme eğilimindedir. 
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% 50‟den fazla geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış kumaş da mevcuttur, bu da yeşil 

ürün olarak onaylanmasına olanak tanır. Malzeme aynı zamanda alev geciktirici de olabilir, 

bu da kumaşın hala yanabileceği ancak ısı kaynağı çıkarıldığında söneceği anlamına gelir. 

 

 

 

Kumaş kanallar, tavanlarda veya gizli tavan arası alanlarda kullanım için 

derecelendirilmemiştir. Ancak yükseltilmiş döşeme uygulamalarında kullanılacak ürünler 

mevcuttur. Kumaş kanal sistemi genellikle diğer geleneksel kanallardan daha hafiftir ve bu 

nedenle binanın yapısına daha az baskı uygular. Daha düşük ağırlık, daha kolay kurulum 

sağlar. Kumaş kanalların çalışması için minimum belirli aralıkta hava akışı ve statik basınç 

gerekir. 

 

PVC Düşük Profilli Kanallar 

PVC düşük profilli kanallar, çelik düşük profilli kanala uygun maliyetli bir alternatif olarak 

geliştirilmiştir. Düşük profilli kanallar 2005 yılından beri apartman ve otel havalandırmasında 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Düşük profilli kanal sisteminin büyümesi, maliyeti düşürme 

çabasıyla tavan boşluklarındaki kullanılabilir alanın azalması nedeniyle önemli ölçüde 

artmıştır. 2017‟deki Grenfell Tower yangınından bu yana, uyumlu olmayan yapı 

malzemelerinin keşfedilmesinde bir artış oldu; birçok PVC düşük profilli kanal üreticisi, 

uygunluğu elde etmek veya sürdürmek için mücadele etti ve bazı inşaat projeleri, daha pahalı 

çelik seçeneğini kullanmaya geri dönmek zorunda kaldı. 

 

1.3.2 Hava kanalı tasarımında önemli kriterler 

Hava kanallarındaki hızlar 

Hava kanallarında izin verilebilir hız sınırları uygulamanın cinsine göre farklılıklar gösterir. 

Örneğin konfor uygulamalarında havanın mahallere yüksek hızlarda verilmesi insanlar 

üzerinde olumsuz etki yapacak, bunun yanında gürültü problemleri açığa çıkacaktır. Özellikle 
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konferans salonu ve tiyatro gibi ses izolasyonunun istenildiği yerler, kanal tasarımının düşük 

hızlara göre yapılmasını gerektirmektedir. Konfor klimasında, ortamlarda ses izolasyonu 

önemli olmadığı durumlarda söz konusu olsa da, ortamlara üflenen hava hızlarının yüksek 

olması insanlar üzerinde üşüme hissi yaratacaktır. İklimlendirmede üşüme hissinin teorik 

ifadesi; 

Dt = ( to – 24.5 ) – (0.0035 * (Vo – 0.15) °C 

bağıntısı ile ifade edilmiştir. 

Bağıntıdaki ; 

Dt = Hissedilen üşüme ölçüsü 

to = Mahalin ortasında ölçülen kuru termometre sıcaklığı °C 

Vo = Mahalin ortasında ölçülen hava hızı (m/sn) 

dir. 

Yukarıdaki formülden de anlaşılacağı gibi 1°C sıcaklık düşmesi, hava hızının 0.135 m/sn. 

Artması ile aynı etkiyi yapmaktadır. Konfor şartları açısından yazın Dt negatif, kışın ise 

pozitif olması istenilen bir durumdur. Hava hızları endüstri klimasında da oldukça önemli bir 

konudur. Seramik, tekstil gibi üretim safhalarında hava şartlandırılmasının gerektiği 

uygulamalarda, ürünlerin üzerine üflenilen hava hızlarının kontrolü önem taşır. 

 

Hızlarına göre kanal sistemleri 

Alçak hızlı sistemler 

Orta ve yüksek hızlı sistemler  

 

Alçak hızlı sistemler yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı konfor uygulamalarında 

kullanılırlar. Orta ve yüksek hızlı sistemler ise yüksek hava hızının ve kanallarda oluşan 

seslerin sorun yaratmayacağı endüstri projelerinde tercih sebebidirler. Yüksek hızlı 

sistemlerde, eşdeğer kanal çapları alçak hızlı sistemlere göre daha ufak çıkacağından kanal 

malzemesi açısından daha ekonomik bir tasarıya imkân tanırlar. Fakat bu tür sistemler, 

yüksek fan basıncı oluşturacakları için projelerde yüksek fan maliyetine sebep olurlar. Yüksek 

hızlı sistemler için tavsiye edilen en yüksek hava hızları aşağıdaki verilmiştir. 
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Hava kanallarında oluşan gürültüler 

Özellikle ofis, makam odası, tiyatro gibi mahallerde kanallarda havanın akışından dolayı 

meydana gelen gürültülerin belli değerleri aşmaması beklenir. Bunun için bu tip özel 

mahallerde ses seviyesi kriteri alınarak kanal ölçülendirilmesi metoduna gidilir. Ortamlardaki 

ses kontrolü, insanların içinde bulundukları aktivitelere göre rahatsız olmayacakları bir ses 

seviyesinin sağlanması amacını güder. Örneğin bürolarda NR40 ses basıncı seviyesi 

sağlanmalıdır. Bu tanımlarda anlaşılması gereken duyulur duyulur frekans aralığında ses 

seviyesinin aşmaması gereken değerlerin oktav bandı esasına göre belirlenmiş olduğudur. 

Çeşitli uygulamalar için kabul edilebilir ses basıncı seviyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Uygulama tipi Ses seviyeleri (NR) 

Konser salonları 25 

Camiler 25 

Hastane odaları 30 

Okullar ve Dershaneler 30 

Bürolar 40 
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Mağaza ve kafeteryalar 40 

Fabrikalar 65 

 

Kanallardaki ses problemlerini gidermenin bir yolu da sese karşı izolasyondur. Hava 

kanallarında ses izolasyonu hava kanalının iç yüzeyine sesi yutucu özellikte bir malzeme 

kaplanarak yapılabileceği gibi klima santrali ile kanal tesisatı arasına susturucu koymak sureti 

ile de yapılabilir. Hava kanallarının iç yüzeylerine ses izolasyonu yapılması, ısı geçişinin 

azalması yönünden de faydalıdır. Başka bir değişle kanallara yapılan ses izolasyonu ısı 

izolasyonunda yapılmasını sağlar. Kanallardaki ısı izolasyonu ilk yatırım maliyetini arttırsa da 

ısı kaybının ve kazancının azaltılması havanın çiğ nokta sıcaklığının altına düşerek 

yüzeylerde yoğuşma olmasını engellemesi gibi yararları da vardır. 

 

Hava kanalı tasarımının mimari ile uygunluğu 

 

Hava kanalı projelerinde mimari çok iyi incelenmeden proje çizimine gidilecek olursa, 

tasarımın hayata geçirilmesi sırasında büyük sorunlar ortaya çıkacaktır. Örneğin mimari 

projede hava kanalları için ayrılan şaft ölçülere öğrenilmez veya göz ardı edilecek olursa şaft 

ölçülerine göre büyük kesilen kanallar problem yaratacaktır. Bu kanalların tekrar 

ölçülendirilip kesilmesi gerekecektir. Aynı durum alçı tavanların oda tavanlarından uzaklığına 

dikkat etmediğimiz durumlarda da karşımıza çıkacaktır. Bu tür uygulamalarda alçıpanın 

üstünden geçen kanalların bir ölçüsünün yukarıda bahsedilen uzaklığa uygun olarak 

sabitlenmesi gerekecektir. Kanalların tekrar ölçülendirilip kesilmesi masraflı bir iş olup, 

uygulamanın maliyetinin arttıracağı gibi zaman kaybına da sebep olur. Mimari projeler ile 

mekanik projeler arasındaki uyumluluk, uygulamanın ekonomik olmasını sağlayacaktır. Hava 

kanallarının projelendirilmesinde aşağıda belirtilen sıralamaların takip edilmesi uygulama 

sırasında çıkan sorunların daha az seviyeye indirilmesine yardımcı olacaktır. 

a- Binanın mimari ve statik projesini gözden geçirip, şartları, hava çıkış ağızlarının yerlerini, 

havayı en iyi dağıtacak sekilde tespit edin. Bu veriler ışığında en uygun kanal tesisatını 

tasarlayın. Tasarı sırasında kirişlere, kolonlara, elektrik tesisatı gibi elemanlara dikkat edin. 

b- En uygun tasarlanan hava kanalı tesisatını dağıtıcı ve toplayıcı kanal ağızlarının hava 

şartlandırıcısına bağlayacak şekilde şemalandırın. 

c- Ana kanal ve branşmanlarının boyutlarını hesaplayın. 

d- Dağıtıcı ve toplayıcı kanallar için tesisattaki en yüksek toplam basınç kaybını hesaplayın. 

(Kritik devreyi bulun) 
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e- Sistemi olabildiğince kendi kendine balans olabilir şekilde tasarlayın. Ayar elemanlarını 

mümkün olabildiğince az kullanmaya çalışın. Bu tür bir projelendirme anlayışı uzun zaman 

sürecinde size imalat, işletme ve ayar yönlerinden büyük avantajlar sağlayacaktır. 

 

1.4  İç Ortam Hava Kalite Standartları  

İç hava standartlarının amaçları kapalı ortamlarda bulunan kirleticilerin kontrol altına almak 

ve insanları bu kirleticilerin zararlı etkilerinden korumaktır. Türkiye‟de iç hava kalitesi ile 

ilgili çalışmalar 2001 yılında kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi tarafından 

yapılmaktadır. Bugüne kadar Avrupa Birliği‟ne uyum çerçevesinde Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan yasa ve yönetmeliklerle kontrol altına 

alınmak istenirken henüz iç hava kalitesi standartları konusunda ülkemizde belirlenmiş 

değerler yoktur. Hava kalitesi standartları konusunda da Türkiye‟de 2872 sayılı, 9 Ağustos 

1983 kabul tarihli Çevre Kanunu‟na dayanılarak 02.11.1986 tarihinde Hava Kalitesinin 

Korunması Yönetmeliği (HKKY) uygulamaya konmuştur. Avrupa Birliği uyum sürecinde 

yapılan çalışmalar neticesinde Çevre ve Orman Bakanlığı Hava Kalitesinin Korunması amacı 

ile bu yönetmeliği 3 farklı yönetmelik olarak düzenlemiş ve yürürlüğe koymuştur. Bunlar, 3 

Temmuz 2009 tarih, 27277 sayı ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği” (SKHKKY) ve 13 Ocak 2005 tarih, 25699 sayı ile ''Isınmadan Kaynaklanan 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'' (IKHKKY) ve 6 Haziran 2008 tarih ve 26898 sayı 

ile “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” (HKDYY) olarak yayınlanan 

yönetmeliklerdir. HKDY‟nde hava kalitesi sınır değerleri, uzun vadeli sınır değerler (UVS) ve 

kısa vadeli sınır değerler (KVS) olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. UVS, hava 

kirleticilerin düşük miktarlarının uzun sürede solunmasıyla ortaya çıkan kronik etkiler için 

verilen üst sınır değerleri göstermektedir ve “1 yıl süre boyunca yapılan ölçüm sonuçlarının 

aritmetik ortalaması olan ve aşılmaması gereken değer” olarak tanımlanmaktadır. KVS ise, 

kısa sürede hava kirleticilerin yüksek konsantrasyonlarının solunmasıyla ortaya çıkan kısa 

süreli akut etkiler için belirtilen sınır değerleri göstermektedir ve “maksimum günlük 

ortalama değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları, sayısal değerlerinin 

büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm sonuçlarının %95‟ini aşmaması gereken değerler” 

olarak tanımlanır 

  

2. Yeşil Binalarda Isıtma Sistemleri   

2.1 Bireysel Sistemler 

Kombiler 

Kombiler, mahal ısıtmasına ve sıcak su salamaya yönelik olarak kullanılırlar. Kombideki 

standart plakalı eşanjörün sıcak su konforu açısından yeterli olmadığı durumlarda, sıcak su 
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depolamalı konfor tipi plakalı eşanjöre sahip kombilerin, entegre boylerli kombilerin veya 

ısıtıcı cihaz ve boyler kombinasyonlarının kullanılması mümkündür.   

Kombiler, bacalı ve hermetik olmak üzere iki farklı gövde tipinde üretilirler. Bacalı tiplerde 

yakma havası kombinin monte edildiği mahalden alındığı için, bu mahalde dış ortamdan taze 

hava girişi için yeterli büyüklükte bir menfez öngörülmelidir. Ayrıca kombinin bağlandığı 

bacanın uygunluğu kontrol edilerek bacada önlem alınmalıdır. Bacalı kombilerin monte 

edileceği mahallerle ilgili olarak mahalin minimum alanı, kullanım ekli gibi kısıtlamalar 

mevcuttur. Hermetik kombiler ise yakma havasını dış ortamdan, kendi e eksenli baca seti 

üzerinden bir fan vasıtası ile emerek, duman gazlarını da yine aynı e eksenli baca seti 

üzerinden ve aynı fan vasıtası ile dış ortama verirler. Bacalı kombilerde olduğu gibi bir taze 

hava menfezine ve bacaya gerek yoktur; bu nedenle montajı ve iletmesi daha pratiktir.   

Kademeli ya da oransal çalışan baca gazı / yakma havası fanı, düşük sıcaklık kazanı sınıfı 

kombiler, yoğuşma tekniği ve yanma kalitesi kontrolü gibi teknolojiler sayesinde, kombiler 

günümüzde artık daha yüksek verim değerlerine ulaşabilmektedirler. 

 

Doğalgazlı kombiler elektrikli kombilere göre daha yüksek oranlarda verim 

sağlamaktadır.

Konvensiyonel kombi ve yoğuşmalı kombi arasındaki verim farkı 

 

Kat Kaloriferleri 

Konutlarda kullanılan kat kaloriferleri sıvı ya da gaz yakıtlı olarak üretilmektedirler. Gaz 

yakıtlı olanlar, atmosferik ya da üflemeli brülörlü olabilirler.  Kazan içerisinde istenilen 

sıcaklıkta ısıtılan tesisat suyu, bir pompa yardımıyla odalardaki radyatörlere gönderilir ve 
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mahal ısıtması yapılır. Kat kaloriferleri bunun yanında ani su ısıtıcısı veya boyler yardımıyla 

sıcak su ihtiyacını da karşılayabilirler.  

Sıvı veya katı yakıt kullanımı yerine doğalgaz ile çalışan kazanlar hem yandığında 

karbondioksit salınımı daha az, çevre dostu hem de daha verimli sistemlerdir. 

 

 

 

Sobalar 

Doğalgaz sobalarında atmosferik brülör kullanılır ve bunlar da kombiler gibi bacalı ve 

hermetik olarak ikiye ayrılırlar. Bacalı sobaların bacaya bağlanmaları gerekmektedir. 

Hermetik sobalar ise, yakma havasını dış ortamdan alıp duman gazlarını dış ortama veren özel 

baca setine sahiptirler.  Termostatik sıcaklık ayarı, otomatik ateşleme, alev sönünce gazı 

kesme gibi fonksiyonları ve otomatik emniyet tertibatları vardır.   Sobalarla sadece mahal 

ısıtması yapılabilir. Tek bir mahale yerleştirildikleri için sadece bulundukları mahali ve eğer 

konutun mimarisi uygunsa diğer komu odaları da dolaylı olarak ısıtabilirler; bu nedenle 

konforu sınırlıdır. Bacaya veya dış duvara yakınlık gibi yerleştirme kriterleri kısıtlayıcı 

olabilirler.   Dekoratiftirler, dağıtım tesisatına ve radyatörlere gerek yoktur. İlk önce en çok 

kullanılan odaya yerleştirilebilirler ve böylece ilk yatırım maliyetleri zamana dağıtımı olur.  

Sıvı veya katı yakıt kullanımı yerine doğalgaz ile çalışan sobalar yine kat kaloriferlerinde 

olduğu gibi hem yandığında karbondioksit salınımı daha az, çevre dostu hem de daha verimli 

sistemlerdir. 

Şömineler 

Doğalgaz şömineleri de salon gibi geni alanların ısıtılmasında kullanılan mahal ısıtma 

alternatifleri arasında yer almaktadırlar. Dekoratiftirler ve termostatik kontrol sayesinde odayı 

istenen sıcaklıkta ısıtabilirler. Doğalgazlı şömineler hem yanma verimi açısından hem de 

çevreci olması bakımından tercih edilebilir. 

 

2.2 Merkezi Sistemler 

Isı Pompaları 

Özellikle konut ısıtmasında tercih edilen bir ısıtma yöntemidir. Bir iklimlendirme sistemi olup 

günümüzde buzdolabı ve klimalar çalışma sitemi olarak ısı pompalarına örnek verilebilir. 

Düşük sıcaklıktaki dış havadan alınan ısı, ısıtılması hedeflenen ortama transfer edilir. 

Sistemde; kompresör, kondenser ve evaparatör gibi temel elemanlar kullanılmaktadır. 

Mekanik, elektrik ya da termal olarak düşük sıcaklık seviyesindeki hava ısısı yüksek sıcaklık 

seviyesine çıkarılır. Genelde ev, otel, işyeri ve villalarda kullanılır. Hava kaynaklı, su 
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kaynaklı ve toprak kaynaklı çeşitleri vardır. Günümüzde avm, ofis ve benzeri binalarda 

kullanılmaktadır. Split klima sistemleri, VRV ısıtma soğutma sistemleri arasında en verimli 

sistemdir. 

 

 

Kapalı devre soğutma kulesi (a), su kaynaklı ısı pompası (b) 

 

Doğalgazlı Merkezi Isıtma Sistemi 

Yüksek kalorili bir gaz yakıt olan doğalgaz renksiz ve kokusuzdur. Yandığında herhangi bir 

atık oluşturmaz veya asit yağmuruna neden olmaz. Karbondioksit, su buharı ve azot oksit 

emisyonu ortaya çıkar. Doğalgaz, günümüzde konutlarda ısınma, sıcak su ihtiyacını karşılama 

ve yemek pişirmede kullanılmaktadır. He an kullanıma hazır olması en büyük avantajıdır. 

Sipariş vermek ya da stok yapmak gerekmez. Uzun süreli bir enerji kaynağı olup doğalgaz 

boru hatları ile istenen yere ulaşır. 

Düşük çevrim sıcaklıkları yakıcı Konulerin yoğuşma enerjisinden faydalanılmasını sağlayarak 

sistemlerin daha verimli olmasını sağlamaktadır.  

Sıvı Yakıt Kullanılan Merkezi Isıtma Sistemleri 

Kaynağı ham petrol olan, ısıl değeri yüksek ve akıcı yakıtlardır. Motorin, fuel-oil ve marin 

dizel oil en çok bilinen çeşitleridir. Yakıt maliyeti düşük fakat sistem maliyeti diğerlerine göre 

yüksektir. Yakıt tankı balkon veya teras gibi açık hava bir alana konumlandırılır. Tanktaki 

yakıt bittikçe tank doldurtulmaktadır. Son günlerde çıkan yeni sistemlere nazaran maliyetli 

olması ve doğalgaz kullanımının yaygınlaşması nedeni ile fazla tercih edilmez. Isıtma 

sistemleri arasında verimsiz sistemlerdendir. 
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LPG’li Merkezi Isıtma Sistemleri 

Sıvı yakıtlı merkezi ısıtma sistemi gibi maliyetli bir sistemdir. Apartman tarzı konutlar için 

değil daha ziyade müstakil ev tipleri için uygundur. Yakıt tankı bahçeye toprak altına 

gömülür. Apartmanlarda tüp şeklinde kullanılır. Maliyeti yüksek ve verimlilik olarak diğer 

ısıtma sistemlerine göre düşüktür. 

 

Çizelge 2. Yakıt türlerinin verim oranları 

 

Odun ve Kömürlü Isıtma Sistemleri 

Demir döküm sobalar ve şöminelerde kullanılan odun ve kömür, özellikle son yıllarda tekrar 

popülerlik kazanmaya başlamıştır. En büyük dezavantajı yanma sonrası oluşacak atıkların 

çevreye verdiği zararlardır. Ayrıca odun depolama için büyük alanlar gerekmektedir. 

Doğalgaz sistemlerine kıyasla yanma verimi düşüktür. 

Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri 

Sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş, ısı ve elektrik enerjisi üretmek için eşsiz bir kaynaktır. 

Basit güneş enerji panelleri ile elde edilen ısı sıcak su elde etmede kullanılıyor. Aynı zamanda 

bir akü yardımı ile elektrik enerjisi depolamak için de kullanılıyor. İlk aşamada maliyeti 

yüksek olsa da kısa sürede kendini amorti ediyor. 

Bina ısıtmasında güneş enerjisinden faydalanmanın yolu ikiye ayrılıyor. Bunlar güneş enerjili 

aktif sistemler ve güneş enerjili pasif sistemlerdir. Her ikisi de kaynak itibariyle güneş 

enerjisine dayansa da bu iki tür arasında belirgin farklar vardır. En önemli fark ise aktif 

sistemlerin mekanik bir düzenekten yararlanıyor olmasıdır. 

Mekânın ısıtılması için mekanik parçaların kullanıldığı, bu parçalar sayesinde güneş 

enerjisinin toplandığı ve iletildiği bir sistem olan güneş enerjili aktif sistemlerde güneş ısısı 

önce ısı depolama sistemine oradan da ısıtılacak ortama aktarılır. Bu süreçte çalışma akışkanı 
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olarak su veya hava kullanılır. Isının mekâna dağılması için çalışma akışkanı olarak belirlenen 

su veya hava pompa veya fan aracılığıyla ortama dağıtılır. 

        

Güneş Enerjisi ile Isıtma Sistemi Örneği 

 

VRV Klima  

VRV Klima için bölümlerinin kullanıcılar tarafından ayrı kontrol edilebildiği bir merkezi 

iklimlendirme sistemi diyebiliriz. Heat Pump VRV ısıtma sistemi kullanıldığında bütün 

cihazların ısıtma modunda çalışması gerekir.  Fakat Heat Recovery (3 Borulu) VRV 

sisteminde ise aynı anda ısıtma ve soğutma yapılmaktadır. VRV klima sistemi -20°C‟ye kadar 

ısıtma, 50°C‟ye kadar soğutma imkânı sağlamaktadır. Fakat hava soğutmalı VRV sistem 

kullanıldığında sistem dış ortam sıcaklığına bağlı olarak çalışır. 0°C altında dış ünite 

kapasitesinde azalma meydana gelebilir. Su soğutmalı VRV ısıtma dış hava koşullarına bağlı 

değildir ve defrost olayı gerçekleşmez. VRV ısıtma ile ilgili önemli bir husus ise defrost 

olayıdır. 
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VRV klima Sistemi, dış üniteye bağlı tek boru hattı aracılığıyla farklı iç ünite tipleri ve 

istenildiği kadar iç ünitenin bağlanabildiği, ısıtma soğutma veya sadece soğutma ekstra olarak 

gerektiği takdirde havalandırma yapılabilen bir merkezi iklimlendirme sistemi olarak ifade 

edebiliriz. VRV ismini (Variable Refrigerant Volume = Değişken Soğutkan Debili) kullandığı 

teknolojinin baş harflerini kısaltma olarak kullanarak almıştır. VRV klima sistemi, klima 

çevrimine göre evaporatörün mahal içinde, kondenserin ise yapı dışında bulunduğu gelişmiş 

direkt genleşmeli soğutma sistemi olarak açıklayabiliriz. VRV klima genellikle yapının dışına 

konumlandırılan dış ünite, yapı içinde bulunan iç üniteler, soğutucu akışkan, akışkanın 

taşınması için bakır borular ve akıllı sistemlere de bağlanabilen hassas otomatik kontrol 

sisteminden meydana gelmektedir. VRV klima sisteminde hava kaynaklı soğutma en çok 

tercih edilen sistemdir. Hava kaynaklı VRV klima sistemi, -20°C‟ye kadar ısıtma, 50°C‟ye 

kadar soğutma imkânı sağlamaktadır. Hava kaynaklı soğutmada COP/EER değeri yaklaşık 

olarak 4,0 civarında iken, yapılan teknolojik iyileştirmelerle birlikte toprak kaynaklı soğutma 

sistemlerinin 5,0 değerine yaklaştığını görmek mümkündür. 

 

Split ve Multisplit Sistemler 

Multisplit klimalar çoklu split anlamına gelmektedir. Monosplit klima ve multisplit klima 

olarak ayrılan klimaların mono olanları tek dış üniteyle birlikte tek iç üniteye sahip 

klimalardır. Multisplit klimalar ise tek bir dış üniteye bağlı, birden fazla split sistemdir. İç 

ünitelerin tamamı tek bir dış üniteye bağlanır. Bu sayede dış ünitelerin oluşturacağı alan 

sıkıntısı ve görüntü kirliliği engellenmiş olur. 

Multisplit klima nedir diyenler için önerilen klima modelleri evlerden spor salonlarına kadar 

farklı mekânlarda kullanılabilir. Split klimalarda olduğu gibi multisplit klima modellerinde de 

duvar tipi, kaset tipi, kanallı tip klima, yer-tavan tipi gibi farklı iç ünite seçenekleri mevcuttur. 

Bir dış üniteye 8 adet iç ünitenin bağlanabilmesini sağlayan multisplit klima modelleri 

mekânlarda mükemmel bir iklimlendirme deneyimi yaşatmaktadır. 
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Tek bir üniteden kontrolle mekânların iklimlendirilmesini sağlayan multisplit klimalar, 

temelde iç ve dış üniteleriyle split klimaların çalışma mantığına sahiptirler. Multisplit klimalar 

son yıllarda A sınıfı performans sergilerken tek dış üniteye sahip olmasının avantajıyla sessiz 

çalışmaktadır. Aniden elektrik kesintilerinden sonra tekrar kendiliğinden çalışmaya başlaması 

ve herhangi bir zarar uğramaması multisplit klima özellikleri arasındadır. 

 

Ayrıca multisplit klima özellikleri: 

 Tek dış üniteye sahip yapısı ile aynı anda çoklu klima yönetim sistemi sunar. 

 Alanın büyük ve küçüklüğüne göre modüler yaklaşım ve çözümler sunar. 

 Sistemi kat veya bölge bazında entegre etmeye olanak tanır. 

 Üstün performansı ile iç mekân ses seviyesi şartlarının karşılanmasını sağlar. 

 

Multi split klimalar genellikle duvar, salon, tavan ve kaset tipi klima modellerinde kullanılır. 

Daha çok geniş mekânlarda ya da birden fazla alanın iklimlendirilmesinde kullanılan 

multisplit klima, tek dış ünitesiyle aynı anda farklı mekânların havasını değiştirebilir. 

 

Yerden Isıtma Sistemi  

Yerden ısıtma sistemi, mekândaki ısı kayıplarını, zemin betonu içindeki borularla ısı 

kaynağından aldığı enerjiyi zemin altına yayarak dağıtan, zemini dolayısı ile ortamı ısıtan bir 

ısıtma sistemidir. Ülkemizde 1980 yılından sonra bu yöntemin uygulanmasına geçilmiştir ve 

binlerce metrekare yerleşme sahası halen bu sistemle ısıtılmaktadır. Sistemde gerekli ısınma 

kırk ila elli santigrat derecelik ılık su ile sağlanmakta, her cins katı ya da sıvı yanar madde, 

güneş ışınlarının emilmesi, ısı pompası, güneş enerjisi entegre sistemi gerekli olan enerji 

ihtiyacını karşılayabilmektedir. Yerden ısıtma sistemi ile homojen bir ısı dağılımı sağlanır. 

Odalar arasında ısı farkı hemen hemen hiç yoktur. Klasik ısıtma sistemlerinde görülen 

tavanda ısı birikmesi bu sistem içim söz konusu değildir. Isı, bina yapı elemanların 

depolandığı için ısıl konfor ani ısı değişimlerinden çok fazla etkilenmez. 

Yerden ısıtma sistemi, zemin betonu içindeki borularla ısı kaynağından aldığı enerjiyi zemin 

altına yayarak dağıtan, zemini dolayısı ile de ortamı ısıtan bir ısıtma sistemidir. Sistemde ısı 

bütün bir döşeme sahasından yayılmakta ve oda içinde homojen bir ısı dağılımı sağlanarak 

insan yapısına en uygun ve en ekonomik ısınmayı temin etmektedir. Yandan radyatör 

sistemlerinde uygun oda sıcaklığını sağlayabilmek için kazan suyu sıcaklığının yetmiş ila 

doksan santigrat dereceye ulaşması gerekirken, yerden ısıtma sisteminde kazan suyu sıcaklığı 

maksimum elli santigrat derece olur. Radyatör ile ısıtmada, radyatör panellerinin sıcaklığı elli 

beş-altmış santigrat dereceye kadar ulaşırken, yerden ısıtma sistemlerinde konforlu bir ısınma 

için zemin sıcaklığı yirmi sekiz santigrat derece civarındadır. 
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Radyatörlü sistemde, tavan ve ısıtıcıya yakın bölgelerde oluşması önlenemeyen faydasız sıcak 

hava bölgelerinin yerden ısıtma sisteminde tamamen bertaraf edilmiş olması yüzde otuza 

varabilen enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, oda içerisinde radyatör v.b ısıtıcılar olmadığından 

dolayı arzu edildiği gibi dekor yapılma imkânı verir. 

 

Avantajları ve dezavantajları  

Yerden ısıtmaya sahip bir mekân içerisindeki sıcaklığın hem yatay, hem de dikey eksende 

homojen dağılması sayesinde konforlu bir ortam sağlar. Odanın her yanı eşit ısınır. Radyatör 

sisteminde yaşanan, peteklere yakın yerlerin sıcak, uzak yerlerin serin olması problemi 

yoktur. 

Radyatör sistemlerinde kazan suyu sıcaklığının yetmiş ila doksan santigrat dereceye ulaşması 

gerekirken, yerden ısıtma sisteminde kazan suyu sıcaklığı maksimum elli santigrat derece 

olur. Bu sıcaklık farkı da enerji tüketiminde tasarruf sağlar. 

Yerden ısıtma sistemleri döşemenin altında kaldıkları için mekânların dilendiğince dekore 

edilmesine imkân tanır. Herhangi bir alan ya da hacim kaybına sebebiyet vermediği gibi, göze 

hoş gelmeyen radyatör panellerini saklamak için de harcanacak zaman ve paradan da tasarruf 

sağlar. Özellikle çocuklar için sakatlanma ve kaza riski doğuran radyatör panellerinin 

olmaması önemli bir avantajdır. 

Yerden ısıtma sistemlerinin en büyük dezavantajı, ısıtma mekanizmasının tepki zamanıdır. 

Isıtma, bir anda gerçekleşmez. Örneğin ahşap döşemelerin ısınması yaklaşık yarım saat 

sürerken, beton zeminlerin ısınması birkaç saat sürebilir. Bu nedenle evinizi ısıtmak için 

önceden plan yapmalısınız. Eğer plan yapmazsanız soğuk havalarda evin yeterince ısınması 

için epey bir süre beklemeniz gerekebilir. 

Yerden ısıtma sistemlerinin mobilyalar ve diğer zemine monte edilmiş eşyalarınız üzerinde 

olumsuz etkileri olabilir. Zeminden gelen sıcak nedeniyle mobilyaların taban bölümleri, iç 

parçaları zarar görebilir. Ancak mobilyaların altında tampon bölge yapmak bu zararın 

oluşmasını engeller. 

Evinizin herhangi bir odasına yerden ısıtma sistemi döşettiğinizde; kilim, halı ve diğer zemin 

dekorlarının o odada daha az kullanılması gerekebilir. Bu tür dekorasyonlar, tıpkı radyatör 

üzerine atılmış bir kilim gibi yerden ısıtma sistemlerinin verimini düşürebilir. 

 

Fan Coil 

Fan coil sistemi esas olarak tamamen sulu bir sistemdir. Bir merkezde hazırlanan sıcak su ve 

soğutulmuş su, bina içine dağıtılmış fan coil cihazlarına dağıtılır. Sıcak su bir sıcak su 

kazanında, soğuk su ise su soğutma grubunda (Chiller) üretilir. Fancoil cihazları bir fan ve ısı 

geçiş yüzeyi olarak serpantin içeren elemanlardır. Fan yardımı ile odadan alınıp, serpantinler 

üzerinden geçirilerek ısıtılan veya soğutulan hava tekrar odaya üflenir. Serpantin içinden 

soğuk su geçiyorsa soğutma, sıcak su geçiyorsa ısıtma yapılır. Dönüş borularıyla merkeze 
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dönen su burada tekrar ısıtılıp/soğutularak sirküle ettirilir. Bu amaçla dolaşım pompaları 

kullanılır. Bilhassa çok odalı binalarda ve kanal geçirmek için yeterli hacmin bulunmadığı 

uygulamalarda tercih edilir. Özellikle otel, hastane, ofis ve yüksek katlı konutlarda 

kullanılmaktadır. Fancoil üniteleri cam önlerine, asma tavan içlerine ya da tavan altına ve 

döşeme içlerine konabilir. Buna göre farklı fan coil tipleri geliştirilmiştir. 

Eğer kullanılan fan coil içinde tek serpantin varsa, kurulan sisteme iki borulu fancoil sistemi 

adı verilir. Sistemde dağıtım ve toplama yapan iki boru dolaşır. Her fancoil cihazına bir 

dağıtma borusu, bir toplama borusu bağlanır. Bu durumda bütün sistemde ya soğuk su ya da 

sıcak su dolaştırılabilir. Dolayısıyla bütün sistemde aynı anda ya ısıtma ya da soğutma 

yapılabilecektir. Sistemin soğutmadan ısıtmaya dönmesi (change over) özel bir işlemi 

gerektirir. Bu açıdan iki borulu fan coil sistemleri özellikle ara mevsimlerde konforu 

sağlamakta eksik kalırlar. Öte yandan yine özellikle ara mevsimlerde, binadaki bazı 

hacimlerde soğutma istenirken, bazı odalarda ısıtma istenebilir. İki borulu sistem bunu da 

karşılayamaz. 

Eğer fan coil içinde ısıtma ve soğutma olarak iki ayrı serpantin varsa, kurulan sisteme dört 

borulu fan coil sistemi adı verilir. Sistemde iki dağıtım ve iki toplama yapan dört boru dolaşır. 

Her fan coil cihazına iki dağıtma borusu, iki toplama borusu bağlanır. Boru çiftlerinden 

birinde soğuk su, diğerinde sıcak su bağımsız olarak dolaşır. Dolayısıyla her fan coil 

cihazında birbirinden bağımsız olarak aynı anda ısıtma ve soğutma yapılabilir. Bu durumda 

bütün sistemde aynı anda hem soğuk su hem de sıcak su dolaştırılmaktadır. Dolayısıyla bütün 

sistemde aynı anda hem ısıtma, hem de soğutma yapılabilecektir. Sistemin soğutmadan 

ısıtmaya dönmesi (change over) gibi bir işleme gerek yoktur. Bu açıdan dört borulu fan coil 

sistemleri çok zonlu sistemlerde kullanılırlar ve özellikle ara mevsimlerde mükemmel ısıl 

konfor sağlarlar. 
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Klasik fan coil sistemlerinde havalandırma yoktur. Sadece ısıtma ve soğutma yapabilirler. Bu 

eksikliği gidermek amacıyla fan coil sistemlerinde iki uygulama geçerlidir: 

a) Dış hava, dış duvara yerleştirilen karışımlı fan coil cihazları ile doğrudan her ünite 

tarafından dışarıdan alınır. 

b) Sisteme ayrıca taze hava (primer hava) besleyen merkezi kanallı bir havalandırma sistemi 

ilave edilir. 

Bu sisteme primer havalı fan coil sistemi adı verilir. Primer havalı fan coil tesisleri hem havalı 

hem sulu sistemlerdir ve başka bir grupta mütalâa edilirler. Bu sistemlerde taze hava 

santralında ön şartlandırılan taze hava istenildiğinde belirli ölçüde nemlendirme de yapabilir. 

Ancak temel olarak fan coil sistemlerin, primer havalı sistem de olsa, nem kontrolü 

performansı düşüktür. 

Hem dış duvardan hava alan karışımlı sistemde hem de primer (taze) havalı sistemde her 

odadaki hava sirkülasyonu sadece o odaya aittir. Odalar arasında hava geçişi, dolayısıyla 

koku, duman vs. geçişi pratik olarak yoktur. 

Fan Coil Sistemlerinin Özellikleri 

1- Fan coil sistemi ile her oda bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir. Zonlama yapmak 

oldukça kolaydır. 

2- Kontrol genellikle oda termostatları ile yapılır. Böylece her odada, gün boyunca değişken 

olan yükün karşılanması yanında, farklı oda ayar sıcaklığı seçme imkanı da vardır. 

3- Fan coil kontrol sistemleri; en basit olan yalnız fan kontrolünden (kontrol vanası yok), 

oransal vana kontrolüne kadar geniş bir çeşitlilik gösterir. Aynı çeşitlilik oda termostatlarında 

da mevcuttur. En basitinden, üzerinde gece/gündüz işletmesi olan, ünitede oluşan arızaları 

gösteren, gerektiğinde bir bina otomasyon sistemine bağlanabilen ve birbirleri ile 

haberleşebilen tiplerine kadar pek çok farklı model mevcuttur. 

4- Fan motorlarında devir ayarı yapma imkânı kapasite kontrolünde ek bir kolaylık yaratır. 

5- İki yollu kontrol vanaları kullanıldığı takdirde, frekans kontrollü dolaşım pompası 

kullanımı enerji tasarrufu açısından tavsiye edilir. Eğer bu yapılmazsa pompa emiş ve basma 

hattı arası na bir PRV vana monte edilmelidir. 

6- Boru montajı genellikle kanal montajından daha kolaydır. Bunun yanı sıra kanal 

montajında, montaj ve kanal imalat işçiliği kalitesi çok değişken olmaktadır. Boru sisteminde 

ise montaj sonrası yıkama işlemi yapılmalı, sistem kimyasal işleme tabii tutulmalıdır. 

7- Boru izolasyonu genellikle kanal izolasyonundan daha kolaydır. Ancak fan coil sisteminde 

özellikle asma tavan içindeki soğutma ve drenaj borularının izolasyonuna daha çok özen 

gösterilmelidir. 

8- Özellikle iyi imal edilmemiş kanallarda meydana gelen kaçakların yaratacağı büyük 

işletme giderleri, fan coil sisteminde söz konusu değildir. Ayrıca kanalların büyük yüzey 

alanları nedeniyle borulara oranla ısıl kayıpları daha fazladır. 
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9- Boru sisteminde reglaj yapmak kanal sistemine göre daha kolaydır. Mümkün olursa ters 

dönüşlü (eşit direnç) boru sistemi kullanılmalıdır. Fan coil serpantin basınç kaybını 3 mss gibi 

yüksek değerlerde tutmak reglajı kolaylaştırır. 

10- Fan coil sisteminde kanal geçirmek için ihtiyaç duyulan büyük şaft kesitlerine gerek 

yoktur. Bu, özellikle günümüzün birim alan maliyetleri çok yüksek olan iş yeri binalarında 

kullanılabilir alanı artırıcı bir faktördür. 

11- Özellikle döşeme tipi fan coil cihazları kullanıldığında, kanallı sistemlerdeki gibi yüksek 

asma tavan boşluklarına ihtiyaç yoktur. 

12- Fan coil cihazlarının bakımları belli sürelerde, ihmal edilmeden yapılmalıdır. Özellikle 

filtre temizliği önemlidir. 

13- Fan coil seçimi yapılırken filtrelerin kolayca çıkarılabilmesi özelliği mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. Özellikle kasetli tip cihazlarda kasetin sökülmeden filtrenin 

değiştirilebildiği modeller tercih edilmelidir. 

14- Yoğuşma tavaları zaman zaman tıkanmaya karşı kontrol edilmelidir. Serpantinin ve 

yoğuşma tavası ile borularının belli sürelerde yıkanması, bakteri üremesini önlemek açısından 

tavsiye edilir. 

15- Fan coil sisteminde bakım yapılması gereken cihazların kullanım mahallerinde olması bir 

dezavantajdır. Bakım, eğitilmiş personel tarafından mesai saatleri dışında yapılmalıdır. 

Özellikle tavan tipi fan coil cihazlarında filtre değiştirilirken tavanın kirletilmemesine dikkat 

edilmelidir. 

16- Açık ofis gibi büyük hacimlerde iç zonda homojen dağılımı sağlamak için tavan tipi fan 

coiller kullanılabilir. Bu fancoil cihazları sadece soğutma yapmak üzere tasarlanabilir. 

Böylece bina çevresi boyunca fan coiller hem ısıtma hem soğutma yaparken, iç tarafta kalan 

üniteler sadece soğutma yapmış olurlar. Böylece hem konfor açısından oldukça uygun hem de 

daha ekonomik bir sistem elde edilebilir. 

17- Cam önlerine konan cihazların özellikle soğutma sırasında çevredeki kişileri rahatsız 

etmeyecek tarzda yerleştirilmesi ve hava üfleme yönünün buna göre tasarlanması gereklidir. 

Gizli döşeme tipi fancoil cihazlarında genellikle havayı yönlendirmek için açılı kanatlı lineer 

menfezler kullanılır. Bu menfezlerin açılarına dikkat edilmelidir. Yalnızca havanın cama 

doğru üflenmesi yeterli değildir. Çoğu durumda camdan yansıyan hava da rahatsızlık 

verebilmektedir. Kasetli fancoil kullanımında ise sabit üfleme menfezi yerine üfleme yönü 

değiştirilebilen ayarlı tip menfezlere sahip fancoil cihazları tercih edilmelidir. 

18- Fan coil cihazı ile ilgili değerlerin, özellikle ses ile ilgili değerlerin zaman içinde 

geçerliliğini yitirmemesi gereklidir. Sesin zaman içinde problem olmaması için yıllar sonra da 

monte edildiği günkü kalitesini ve performans değerlerini koruyabilen cihazlar seçilmelidir. 

19- Karışımlı fan coil cihazlarında dış hava ile ortamdan dönen hava belli oranlarda 

karıştırılır, ısıtılıp soğutularak ortama verilir. Özellikle soğuk iklimli yerlerde mutlaka donma 
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koruması yapılmalıdır. Bunun için karışım kutusuna motorlu damper montajı ve bunun bir 

donma termostatı ile irtibatlandırılması gerekir. 

20- Karışımlı ünitelerde, özellikle nemli bölgelerde yazın yoğuşmanın daha fazla olacağı göz 

önünde tutularak drenaj boruları tasarlanmalıdır. 

21- Karışımlı fan coillerde filtre daha sık temizlenmelidir. 

22- Karışımlı cihazların hava emişi rüzgâr, yükseklik gibi faktörlerden etkilenebilir. 

İnfiltrasyon miktarı fazladır. İnfiltrasyon yükü de göz önünde tutulmalıdır. 

23- Karışımlı cihazların dışarıdan ses girişine karşı önlem alınmalı dır. Bu durumlar için özel 

karışım kutusu, susturucu gibi aksesuarları bulunan fancoil cihazları tercih edilmelidir. 

24- Karışımlı fan coil cihazları kullanıldığında taze hava kanalları için bir şafta ihtiyaç 

duyulmayacaktır. 

25- Primer havalı sistemde kanallar için şaft ve asma tavan boşluğuna ihtiyaç vardır. Ancak 

kanallar havalı sistemle karşılaştırıldığında oldukça küçük kesitli olmaktadır. Bu bakımdan 

yer kaybı tam havalı sistemlerden çok daha azdır. 

26- Taze havalı ve karışımlı fan coil sistemlerinin toplam avantajları, iç havalı fan coil 

cihazlarının kullanıldığı ve taze havanın kat bazında alçak tip santraller ile sağlandığı bir diğer 

sistem ile elde edilebilir. 

Aparey  

Birçok farklı kullanım alanında değerlendirilebilen apareyler, diğer ısıtma sistemlerinin 

yeterli gelmediği geniş hacimli alanlarda oldukça etkili bir performans ortaya koyuyor.  

Aparey, genelde ısıtma sistemlerinde toplu kullanım mekânlarının istenilen sıcaklıkta 

tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan 

sistemler olarak tanımlanabilir. Merkezi veya bölgesel olarak da kullanılabilen apareyler, 

genellikle büyük hacme sahip ve ses kriterinin çok önemli olmadığı alanlarda tercih 

edilir. Sıcak hava apareyi gövde, ısıtıcı batarya (serpatin), fan ve motor grubu, hava ayar 

panjurundan meydana gelir. 
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Apareyler fan tipine, çalışma sistemlerine ve montaj şekline göre farklı çeşitlere ayrılır. 

 

Aparey Çeşitleri  

Radyal Fanlı Sıcak Hava Apareyleri 

Fabrika, atölye, garaj, spor salonu gibi mekânlarda sıcak hava üreten üniteler olarak 

kullanılan radyal fanlı apareyler, genellikle 90/70 °C sıcaklıktaki suyun çalışma koşullarına 

göre dizayn edilir. Radyal fanlı aparey çeĢitleri tavan yüksekliği 4 metreyi aşan alanlarda 

kullanıma uygundur. 

Aksiyel Fanlı Sıcak Hava Apareyleri 

Fabrika, atölye, garaj, hangar, spor salonu gibi toplu kullanım alanlarında kullanıma uygun 

olan aksiyel fanlı sıcak hava apareyleri, işletmelerde de tercih edilir. Sıcak hava ünitesi olarak 

kullanılan aksiyel fanlı sıcak hava apareyleri, genel standart olarak 90/70 °C sıcak su çalışma 

koşullarında 4.000 – 24.000 kcal/h kapasitelerde imâl edilir. 

Montaj Şekline Göre Aparey Çeşitleri 

 Duvar Tipi Aparey 

 Tavan Tipi Aparey 

Çalışma Sistemlerine Göre Aparey Çeşitleri 

 Sıcak Hava Apareyi 

o Fanlı Sıcak Hava Apareyi 

o Doğalgazlı Sıcak Hava Apareyi 

 Elektrikli Aparey 

 Soğuk Hava Apareyi 
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3. Yeşil Binalarda Soğutma Sistemleri   

Soğutma Sistemleri, insan kalabalıklarının olduğu kapalı mekânlardaki sıcak havanın dışarıya 

atılarak ortamın soğutulması ve mevcut ısının da ortamda korunması anlamına gelir. İnsan 

yaşam kalitesini arttırmak ve çalışma koşullarını ideal seviyede tutmak için soğutma sistem 

cihazlarına ihtiyaç vardır. Kullanacağınız mekâna göre dört farklı soğutma sistemi dış Konusi 

bulunmaktadır. 

3.1 Rooftop Soğutma Sistemleri 

Dış ve iç Konulerin bir araya toplanmasıyla oluşan bu sistem, büyük hacimli ticari binalarda, 

sinema salonlarında, restoranlarda ve endüstriyel üretim yapılan sahalarda kullanılmaktadır. 

Su soğutmalı rooftop sistemler hava soğutmalı rooftop sistemlere oranla daha verimlidir. Bu 

sistemlere ek soğutma kulesi eklenebilir. 

        

Rooftop soğutma sistemleri 

 

3.2 Chiller Soğutma Sistemleri 

İngilizce Chiller olarak adlandırılan ve Türkçeye soğutma sistemleri olarak çevrilen Chiller; 

ısıyı bir kaynaktan alarak başka bir kaynağa transfer eden, enjeksiyon soğutma sistemi olarak 

adlandırılan sistemlerdir. Kompresör, kondanser, genleşme vanası ve evaporatörden oluşan 

Chiller soğutma sistemleri, kompresörde sıkıştırılan ve ısınan gazın kondanserde soğutulması 

ile çalışır. Daha sonra genleşme vanasından geçen gazın basıncı dolayısı ile sıcaklığı düşer ve 

sıvılaşır. Evaporatörden geçerken soğutulmak istenen sıvının üzerinden ısıyı alır alçak 

basınçta gaz olarak kompresöre gelir, yeniden sıkıştırılır. Çalışma sistemi bu şekilde devam 
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eder. Bir dış Konuden çıkan akışkan gazın iç Konulere aktarılması prensibine dayanarak 

çalışır. Gelişmiş teknolojisi ve yüksek performans gücüyle genelde ilaç ve kimyasal madde 

imalatı yapan fabrikalarda kullanılır.  Chiller sistemi; Su soğutmalı Chiller, Hava soğutmalı 

Chiller olarak 2‟ye ayırır. Bunun dışında heat pump Chiller, 4 borulu Chiller, free cooling 

Chiller sistemleri de kullanılmaktadır. Su soğutmalı Chiller sistemler hava soğutmalı Chiller 

sistemlere oranla, rooftop sistemlerde olduğu gibi daha verimli sistemlerdir.  

Hava Soğutmalı Chiller 

Chiller içerisindeki soğutucu gazın, evaporatör ve kompresör üzerinden kazandığı enerjisinin 

hava soğutmalı bataryalar üzerinde atması şeklinde çalışır. 

Su Soğutmalı Chiller 

Su soğutmalı Chiller soğutma sistemleri, hava soğutmalı Chiller çalışma mantığından farklı 

olarak kondenser devresindeki sıcak gazı su ile soğutur. Gazın soğutulması için hava 

soğutmalı bataryalar yerine su kullanan shell & tube veya plakalı tip ısı değiştiriciler 

kullanılır. 

 

Chiller sistemi çalışma prensibi. 

 

3.3 VRV-VRF Soğutma Sistemleri  

VRV İngilizce “Variable Refrigerant Volume” den gelir ve değişken soğutucu hacim 

anlamına gelmektedir. Maksimum enerji tasarrufuyla kullanıcı konforunu gözeterek çalışan 

bu sistem tüm iç Konuleri tek bir merkezden kontrol ederek soğutma yapmaktadır. VRF-VRV 

Soğutma Sistemleri okul, hastane, üniversite, sinema salonu, konferans salonu ve valilik 

binası gibi yapılarda kullanılmaktadır. 

VRF Sistemi 
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VRF, Değişken Soğutucu Akışkan Debisi anlamına gelmektedir. Bir dış ünite ile birden fazla 

iç ünitenin kontrol edildiği klima sistemidir. Bir VRF Klima Sistemi, binanın değişen kapasite 

ihtiyaçlarına bağlı olarak soğutkanın akışını kontrol eder. VRF Klima Sistemi bina dışında 

bulunan dış ünite ve bina içindeki yaşam alanlarını soğutmak ve/veya ısıtmak amacı ile 

kullanılan iç ünitelerden oluşur. VRF Klima Sistemleri; alışveriş merkezleri, ofisler, villalar, 

restoranlar, plazalar, oteller gibi birbirinden bağımsız havalandırma uygulamalarının 

kullanılmasının gerektiği yerlerde başarıyla kullanılır. 

 

 

3.4 Split Klima 

Atmosferden alınan taze havanın çeşitli koşullandırmalardan sonra mahale gönderilmesini 

sağlayan cihazlardır. Genellikle evlerde kullanılan klima tipinin genel adı olan split klimalar, 

iki ayrık (split) üniteden oluştuğu için bu şekilde isimlendirilmiştir. Evin iç mahallerinden 

birinde yer alan iç ünite (soğutucu / buharlaştırıcı / evaporatör) ve evin dışında bir konuma 

monte edilen dış üniteden (yoğuşturucu unite / condensing unit) oluşan bu tip klimalar, 

günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

3.5 Klima Santralleri 

Atmosferden alınan taze havanın çeşitli koşullandırmalardan sonra mahale gönderilmesini 

sağlayan cihazlardır. Klima santralleri ortamın taze hava miktarını kontrol ederken, sıcaklık 

ve nem oranlarının da ayarlanmasına olanak sağlar. Bir klima santrali, havanın 

hareketlendirilmesi, temizlenmesi, ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi ve kurutulması 

için gereken ünitelerden oluşur. 

3.6 Fan-Coil 

Temel prensip olarak içerisine sıcak su aldığı zaman sıcak, soğuk su aldığı zaman soğuk 

üfleyen cihazdır. Fan-coil cihazları; Filtreden geçirilen havanın fan yardımı ile soğuk veya 

sıcak bir yüzeyin (serpantin) üzerinden geçirilerek şartlandırılması esasına dayanır. Fan-coil 

cihazları ile ortamdaki havanın sıcaklığı (yaz sezonu çalışmasında aynı zamanda nemi) 

kontrol edilir. Bu cihazlarla yazın soğutma, kışın da ısıtma yapılır. Ortamda hava hareketi 

sağlanır. Ortam havası filtrelenerek ve seçime göre dış hava ile karıştırılarak hava kalitesi 

iyileştirilir. Mimari seçim ve uygulama çeşitliliğine cevap vermek üzere fan-coil çeşitleri; 

kasetli veya kasetsiz, döşeme veya gizli tavan tipi, basınçlı tip, yüksek duvar tipi veya kasetli 

dört yöne üflemeli tipte seçilebilirler. 


