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2.1. TEM‹Z SO⁄UK SU TES‹SATI

1. Duvar içinde kalan so¤uk su borular› üzerine ›s› izolas-
yonu yap›lmal›d›r. Terlemeye karfl› izole edilen borular
daha uzun ömürlü olur.

2. Temiz su tesisat› düz olmal› ve yatay gidifllerde hava
tahliyesi için gidifl yönünde hafif bir e¤im verilmelidir.
Hava tahliyesi için en üst noktada haval›k, sistemin bo-
flalt›lmas› için en alt seviyede boflaltma muslu¤u bulun-
mal›d›r.

3. Üst üste yatay boru demetlerinde yüzeyde yo¤uflan su-
yun alttaki borulara zarar vermemesi için so¤uk su boru-
su en altta olmal›d›r.

4. Hidrofor varsa hidrofordan sonra, yoksa su saatinden
sonra bir bas›nç regülatörü konulmas› tavsiye edilir.
Böylece su kullanma yerlerinde bas›nç de¤iflmeyecek ve
gereksiz su tüketimi önlenecektir. E¤er bütün kat giriflle-
rinde regülatör varsa buna gerek duyulmayabilir.

5. Da¤›t›m hatt› ve kolon hatlar› aç›ktan geçmeli, kolonlar
mümkünse tek tek sistemden ayr›labilir olmal› (kolon
vanas› ile) ve yine her kolon ba¤›ms›z olarak boflalt›la-
bilir olmal›d›r.

6. Her kattaki kat da¤›t›m hatt› (veya her daire) ba¤›ms›z
olarak sistemden ayr›labilmelidir. Bunun d›fl›nda merke-
zi s›cak kullanma suyu tesisat› da so¤uk su sisteminden
ba¤›ms›z olmal›d›r.

7. Bas rezervuar hatt›n› ay›rmal› veya oteller gibi uygula-
malarda her WC grubu su girifline bas›nç düflürücü ve
flok absorber konulmal›d›r.

8. Yatay kat da¤›t›m›nda borular banyo ve mutfak duvarla-
r›na döflenmelidir. Kesinlikle döfleme ve tavandan boru
geçirilmemelidir. Tavandan giden borular aç›kta kalaca-
¤› için istenmeyecek, döflemeden çekilen borular ise k›-
sa sürede çürüyecektir.

9. Banyo flaftlar› içinde kalacak s›cak su sirkülasyon ve so-
¤uk su borular›n›n izolasyonu flaftlar kapanmadan yap›l-
mal›d›r.

10. Galvanizli boruyu sabitlemek için kireçli harç kullan-
maktan kesinlikle kaç›nmal›, ankastre galvanizli borular
zift, koruyucu bant vs. malzeme ile korunmal›d›r.

11. Özellikle banyodan mutfa¤a yerden çekilen borular mut-
laka korunmal›d›r.

12. Banyo - WC - Mutfak için çekilen galvanizli borular üst
kotlardan monte edilmeli, branflmanlar afla¤› do¤ru b›ra-
k›lmal›d›r ki, boru ucundan girebilecek harç, tafl, vb.
parçalar ana boruyu t›kamas›n.

13. Temiz su borular› so¤uk bölgelerde d›fl duvar içinden
geçirilmemelidir. Temiz su borular›nda terlemeye karfl›
izolasyon yap›lmal›d›r. Bu izolasyonun buhar kesici ile
yap›lmas› ve kelepçe, konsol detaylar›nda so¤utulmufl
su tesisatlar›ndaki detaylar›n kullan›lmas› gerekir. 

14. Helalar yaln›z rezervuar arac›l›¤› ile temiz su tesisat›na
ba¤lanmal›d›r. Bideler, ba¤›ms›z su tesisat› olmad›¤› sü-
rece kullan›lmamal›d›r.

15. Galvaniz, boruyu havaya karfl› korur. Döfleme içinden
geçirilen galvaniz borular zamanla delinir. Döfleme için-
de galvanizin koruma özelli¤i yoktur.

16. Tünel kal›p sistemlerinde banyo tesisat borular›n› asma
tavan içinden geçirip, perde içinde düfley monte etmek
pratik olmaktad›r.

17. Galvanizli borular›n fayans alt›nda kalacak uç k›s›mlar›
1/2” körtapa ile kapat›lmaktad›r. Fayans yap›ld›ktan son-
ra bu kör tapalar›n bir k›sm› fayans alt›nda kalacak, sökü-
lürken fayanslar k›r›lacakt›r. 1/2” artm›fl boru parçalar›-
n›n bir ucuna difl aç›larak, di¤er taraflar› ezilip kaynat›la-
rak (10 cm. boyunda) kör tapa yerine kullan›lmal›d›r.

18. Villa temiz su tesisat›nda masajl› dufl kullan›l›yor ise bo-
ru çap› en az 1” olmal›d›r. Bu durumda hidrofor bas›nc›
artt›r›lmal›, alt bas›nç 30 mSS, üst bas›nç 40 mSS olmal›-
d›r. Normal dufllu villalarda alt bas›nç 15 mSS al›nabilir.

19. Villalarda su debisi belirlenirken, bahçe sulama göz önü-
ne al›nmal›d›r. Bahçe sulama yokken debi 1,5 m3/h, var-
ken en az 3 m3/h al›nmal›d›r. Bahçe sulama tesisat›n›
planlayan firman›n da bahçe sulama için gerekli su debi-
si ve bas›nc›n› ö¤renip, hidrofor kapasitesini seçmesi da-
ha do¤ru olacakt›r.

20. Temiz su tesisat›nda oluflan sesin ana nedeni su bas›nc›-
n›n fazla olmas›d›r. Yüksek bas›nçtaki su, kesitin daral-
d›¤› noktalarda su h›z›n› 2 m/s de¤erinin üzerine ç›kar›r.
Buna çözüm hidrofor bas›nc›n›n ayarlanmas›, hidrofor
ç›k›fl›na bas›nç sabitleyici montaj›, sistemdeki bas›nç ka-
demelerinin do¤ru düzenlenmesi ve daire girifllerine ba-
s›nç düflürücü montaj›d›r.

21. Suyun az oldu¤u yerlerde ar›tmadan al›nan su, bahçe su-
lamada ve rezervuar için kullan›labilir. Ar›tmadaki hata-
lara karfl›,
a. Rezervuar için hidrofor dahil ayr› bir hat yap›lmal›d›r.
b. Bas rezervuar kullan›lmas› daha uygundur. Böylece

su depolanmad›¤› için daha sa¤l›kl›d›r.

2.2. TEM‹Z SICAK SU TES‹SATI

1. Duvar içinde kalan kullanma s›cak su ve sirkülasyon bo-
rular› üzerine ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Is› kayb› azal›r,
yaz›n bina içine ›s› kazanc› olmaz.

2. ‹yi bir boylerde aranmas› gerekli özellikler:
a. Yüksek s›cak su üretim kapasitesi
b. Hijyen
c. Lejyoner hastal›¤›na karfl› termik dezenfeksiyon im-
kan›

3. Boylerli binalara ayr›ca flofben veya termosifon monte
edildi¤inde s›cak su so¤uk suya, so¤uk su da s›cak suya
kar›flmaktad›r.
a. Dairelerin s›cak ve so¤uk su girifllerine çek valf mon-
taj› teorik olarak sorunu çözmekle birlikte, pratik olarak
çek valf kaç›rd›¤› için sorun devam etmektedir.
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b. S›cak su tesisat› boru ba¤lant›s› mimaride çözüm sa¤-
lamak flart› ile, afla¤›daki gibi yap›lmal›d›r.

4. Boyler ile kullanma noktas› aras›ndaki mesafe 12 met-
reyi geçerse Hollanda normlar›na göre, kullanma suyu
sirkülasyon pompas› koymak gerekir.

5. Mimari planlamada boyler banyolar›n alt›na yerlefltirilir-
se sirkülasyon pompas›na ihtiyaç olmayabilir.

6. Boylerlerde kapal› genleflme deposu kullan›lmas› öneri-
lir. Aksi halde emniyet ventilinden d›flar› su at›lacakt›r.

7. Kullanma suyu sirkülasyon pompas›n›n çal›flma süre-
cinde kaybedilen ›s› maliyeti yüksektir. Çözüm, kullan-
ma suyu sirkülasyon pompas›n›n ekomatik panelin za-
man saatinden kumanda almas›d›r. Örne¤in konutlarda
bu pompa gece 11 ile sabah 6 aras›nda durmal›d›r.
Müstakil evlerde ve iflyerlerinde, kullan›lmayan gün-
düz saatlerinde bile, kullanma suyu sirkülasyon pom-
pas› çal›flt›r›lmamal›d›r. 

8. Yo¤uflmal› kazanlar›n drenaj›n› pis su borusuna direkt
ba¤lamay›n. Kanalizasyondan gelebilecek metan gaz›
patlamaya neden olabilir. Bunun için;
a. 40 cm. yükseklikte sifon yap›lmal›d›r.
b. Sifon üst ucu serbest olmal›, conta kullanmamal› ve
drenaj suyu bir huni ile sifona akmal›d›r.

9. Bak›r borular ak›fl do¤rultusunda çelik borudan sonra
yerlefltirilmelidir. Aksi halde çelik boru önündeki bak›r
boru su ile çözünerek, çelik üzerine çöker ve buralar›
delinir.

10. Çek valfler kapan›nca ses yapmayacak cinsten olmal›d›r.
Bunun için disk tipi contal› çek valfler tavsiye edilir.

11. Uzun ve düz s›cak su ve sirkülasyon hatlar›na kompan-
satör tak›lmal›d›r. Yüksek yap›larda bu borulara her 10
katta bir kompansatör konulmal›d›r.

12. Boyler kullanma suyu devresinde galvanizli boru ve pi-
rinç fliber vana kullan›lmal›d›r. Siyah boru kesinlikle
kullan›lmamal›d›r. 

2.3. ISI VE NEM ‹ZOLASYONU

1. Is› yal›t›m› önemi bilinen bir konudur. Enerji ekonomisi
yan›nda d›fl duvarlar›n iç yüzey s›cakl›klar›n› art›rd›¤›n-
dan, iç ortam›n radyasyon s›cakl›¤› artar, yani so¤uk ci-
dar etkisi azal›r. Bu, konforu art›rd›¤› gibi iç ortam s›-
cakl›klar›n› azaltma imkan› da verir. Böylece ilave bir
yak›t tasarrufu imkan› yarat›r. Burada özellikle ›s› yal›t›-
m›n›n içten veya d›fltan yap›lmas›n›n fayda ve mahzurla-
r› üzerinde durulacak ve dinamik olarak hesap yap›ld›-

¤›nda ayn› yal›t›m de¤erine sahip olan duvarlar›n içten
ve d›fltan yal›t›lmalar›na ba¤l› olarak ›s› yüküne katk›la-
r›n›n farkl› olaca¤› vurgulanacakt›r.
-  Is› yal›t›m› içten oldu¤unda en önemli sak›nca kat be-
tonlar›n›n oluflturdu¤u ›s› köprüleridir. Bu köprüler hem
›s› kayb›na neden olurken, hem de d›fl duvar-döfleme bir-
leflme noktalar›nda yo¤uflmaya neden olabilmektedirler.
-  Buna karfl›l›k içten yal›t›m d›fl duvar›n ›s›l atalet etki-
sini (yani ›s› depolamas›n›) genifl ölçüde engeller. Dola-
y›s› ile kesintili çal›fl›lan yerlerde, örne¤in hafta sonu ev-
lerinde önemli bir avantaj sa¤lar.
-  D›fltan yal›t›m›n en önemli dezavantaj› uygulanmas›-
n›n zorlu¤udur. Yal›t›m› d›fl etkilere aç›k olarak d›fl taraf-
ta oluflturmak mümkün de¤ildir. Yal›t›m tabakas›n› koru-
yucu bir tabaka oluflturmak ve ayn› zamanda yal›t›m›
uygun bir biçimde tatbik etmek bugünkü çözümlerde
çok zordur. Asl›nda en iyi çözüm yal›t›m›n hem içten
hem de d›fltan uygulanmas›d›r ki, bugün için pahal› bir
çözümdür. Ancak bu durumda hem ortam s›cakl›¤›n› dü-
flürmek ve hem de konforu art›rmak mümkündür. Is› ya-
l›t›m›n›n içeriden ve/veya d›flar›dan yap›lmas› farkl›
avantaj ve dezavantajlara sahiptir. 

2. Panjur yuvalar› gibi ›s› köprülerine dikkat edilmelidir.
Panjur yuvalar› hem ›s› yal›t›m›n› zay›flat›rlar ve ›s›
köprüsü olufltururlar, hem de hava kaça¤›na neden olur-
lar. Yap›larda bir baflka yo¤un ›s› kayb› bölgesi ise rad-
yatör arkalar›ndaki d›fl duvar alanlar› olmaktad›r. Bu
alanlar›n özellikle yal›t›lmas› gereklidir.

3. Is›cam (çift cam) kullan›lmas› ›s› kayb›n› azaltt›¤› gibi
d›flar›daki sesin içeriye geçmesini (veya tersini) de önler.
Ancak çift cam uygulamas›nda iki cam›n kal›nl›klar›n›n
farkl› seçilmesi (farkl› frekanstaki seslerin geçmesini
önledi¤i için) ses iletimini azaltacakt›r. Cam kal›nl›klar›-
n›n (herbirinin farkl› kal›nl›kta olmas› kayd›yla) artt›r›l-
mas› geçen sesi azaltacakt›r. 

4. ‹çten yal›t›lm›fl betonarme binalarda; ›s› yal›t›m›n›n ya-
p›lmad›¤› iç perde betonlarda ›s› köprüsü olufltu¤u için,
d›fl duvara yak›n yerlerinde yo¤uflma olmaktad›r. Beto-
narme perdenin cepheden bafllayarak ‹stanbul’da 30
cm., Ankara’da 50 cm., Erzurum’da 70 cm.’lik bölü-
münde ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Is› yal›t›m› için 5 mm.
kal›nl›kta mantar dahi yo¤uflmay› önlemek için yeterli
olacakt›r.

5. ‹deal izolasyon kal›nl›¤› için k›fl dizayn flartlar›nda d›fl
duvarda iç yüzey s›cakl›¤›n›n 17°C olmas› yeterlidir. Bu
flart› sa¤layacak flekilde izole edilen d›fl duvar, yaz›n so-
¤utma halinde de yeterli yal›t›m de¤erine sahiptir.

6. Hafta sonu evlerini içten, sürekli yaflanan binalar› d›fltan
izole etmek daha iyidir. ‹çten izolasyon halinde rejime
girme h›zl› olur. Ancak yo¤uflma ve ›s› köprüleri proble-
minin tam çözümü d›fltan izolasyonla mümkündür. D›fl-
tan izolasyon binay› d›fltan bohçalamal›d›r. Bu ifllem s›ra-
s›nda binan›n çat› parapetleri, çat›s› (veya teras›) ve hatta
toprak alt›ndaki d›fl perdeleri d›fltan bohçalanmal›d›r.
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Her ikisini birlefltiren mükemmel çözüm hafta sonu evle-
rin hem içten, hem de d›fltan izolasyonudur.

7. Klima tesisat› yap›lan binalarda nem izolasyonu gerekli-
dir. Bu nedenle ›s› yal›t›m›n›n önüne ve arkas›na mutla-
ka nem izolasyonu gereklidir. 

8. Binalarda ›s› yal›t›m için iki duvar aras›na monte edilen
(veya üzeri alç› ile s›vanan) strapor ve di¤er polistren ti-
pi malzemeler, yang›n an›nda zehirli gaz ç›kartt›klar›
için ölüme neden olmaktad›r. Ayr›ca belirli bir süre son-
ra malzeme, özelli¤ini yitirmektedir. Bina iç yüzeyinde
yap›lacak ›s› yal›t›m›nda camyünü, kayayünü gibi mal-
zemelerin kullan›lmas›n› öneririz. 

2.4. SIHH‹ TES‹SAT GEREÇLER‹

1. Döküm küvetler depoda dik durumda, aralar›na karton
konulmufl halde depolanmal›d›r. Yatay olarak üst üste
depolanan küvetlerde emaye kaplama patlayabilir.

2. Küvetler yerine monte edilince, çizilmeyi önlemek için
kapat›l›p alç› ile s›vanmal›d›r. ‹çerisine odun talafl› dol-
durulmal› veya alt› contal› sunta plak ile kapak yap›lma-
l›d›r. Fayans kaplama s›ras›nda harç dökülürse emayeye
yap›fl›r ve küvet kaplamas› bozulur.

3. Lavabolara batarya montaj› için gerekli delikler fabrika-
da aç›lm›fl gelirse; fire azal›r, kalite artar, iflçilik azal›r ve
zaman kazan›l›r.

4. Aynalar montaj s›ras› gelmeden sat›n al›nmamal›d›r.
fiantiyeye gelen aynalar en fazla 1 ay içerisinde monte
edilmelidir. Aksi halde nemden bozulabilir.

5. fiantiye depolar› yap›ld›ktan sonra ya¤mur ya¤madan
malzeme konulmamal›d›r. Nemden etkilenecek malze-
meler (flofben, aspiratör, camyünü vs.) rutubetsiz ve ›s›-
t›lan depolara konulmal›d›r.

6. Vitrifiye malzeme hijyeniktir. Çatlak, s›rlar› erimifl klo-
zet ve lavabolar de¤ifltirilmelidir.

7. Armatürler iyi kalite olmal›d›r. Özellikle su maliyeti yük-
sek olan yerlerde damlayan musluk, kaç›ran rezervuar ne-
deniyle maddi kay›p çok önemli mertebelere ulaflabilir.

8. Kromajl› malzemelerin (banyo ve lavabo bataryalar›,
kromajl› musluklar, rozetler vs.) montaj›nda ve bak›m›n-
da dikkat edilecek hususlar:
a. Yeni binalarda montajdan önce tesisatta bulunabilecek
yabanc› maddeler temizlenmeli ve tesisata su verilip bo-
rular mutlaka y›kanmal›d›r (binay› su basmayacak flekil-
de önlem alarak).
b. Armatürlerin krom kaplamas›n› bozmamak için ç›plak
anahtar kesinlikle kullan›lmamal›d›r. Lastik kapl› anah-
tar kullan›lmal›d›r.
c. Kromajl› malzemelerin temizli¤i için deterjan, klor
içeren ve çizebilen temizlik tozu kullan›lmas› kaplama-
ya zarar verir.
d. Kromajl› armatürler sabunlu su ile temizlendikten
sonra bir kumafl parças› ile kurulanmal›d›r.
e. Alt› ayda bir defa gaz ya¤› ile nemlendirilmifl bir kumafl
parças› ile parlat›lmas› kromaj›n güzelli¤in sürekli k›lar.

9. Klozet seçerken estetik d›fl›nda afla¤›daki bilgileri de is-
temek gerekir.
- Rezervuar su hacmi
- Bir defadaki temizleme kapasitesi
- %93 temizli¤i kaç boflaltma ile yap›yor (iyi bir temiz-
lik için su tüketim miktar›)
- Klozet iç yüzeyinin tamam› y›kan›yor mu?
- Rezervuar iç tak›m kalitesi (rezervuar iç tak›m›n›n
düzgün çal›flmas› için üretici kaç sene garanti veriliyor?)
- Ankastre taharet borulu tip mi?
- Pis su ba¤lant› borusu ekseninin duvardan mesafesi
(veya asma klozet ise yerden yüksekli¤i)

10. Asma klozet kullan›lmas› halinde yer daha kolay siline-
ce¤i için, yer temizli¤i (hijyen) daha iyi sa¤lanabilir.

11. Lavabolar›n ayakl› tip seçilmesi halinde asma ayakl› tipler
tercih edilmelidir. Yere basan aya¤›n etraf› iyi temizlenme-
di¤i için pislik yuvas› olmaktad›r. Asma ayakl› tip lavabo-
lar›n ayaklar› yere basmad›¤› için daha kullan›fll›d›r. 

12. Küvet emayelerinin atmamas› için, döküm malzemenin
ve emayenin genleflme katsay›lar› ayn› olmal›d›r. Bu ne-
denle üretimde çok iyi kalitede emaye frit kullan›m› tav-
siye edilir. Emayeleme iflleminde küvet 800°C s›cakl›¤a
›s›t›l›r ve emaye bu s›cakl›kta uygulan›r. Sonra birlikte
so¤utulurlar.

13. Küvetleri monte etmeden önce arka yüzlerini antipas ve
ya¤l›boya ile boyamal› veya arkas›na pistole ile astar
emaye at›lmal›d›r (bu ifllemi üretici yapsa daha iyidir).

14. Bas rezervuarl› klozetlere, ayn› temiz su borusu çekil-
melidir. Bas rezervuar›n kullan›m› an›nda, (ani ve fazla
miktar su çekildi¤i için) boru flebekesindeki bas›nç de¤i-
flebilir. Bu durumda dufl yapan bir kiflinin s›cak su ile
hafllanma tehlikesi bile oluflabilir. Bas rezervuar hatt›n›n
çap› özel olarak hesaplanmal›d›r (daha büyük çapl› bo-
ruya ihtiyaç vard›r). Klozetlere ayr› boru çekilmesi, ka-
litesiz su (geri kazan›lm›fl su) kullan›m imkan› da getirir.

15. Tak›m klozetlerde rezervuar hacmi çok önemlidir. Klozet
seçerken rezervuar su hacmi en az olan klozet tercih edil-
melidir. Ayr›ca yüzeyin tam olarak y›kanabilmesi ve te-
mizleme kapasitesi de önemlidir. Türkiye flartlar›nda an-
kastre taharet borulu klozet kullanmak daha avantajl›d›r.

16. Bide bataryalar› havaland›r›c›l› tip seçilmelidir. Aksi
halde f›skiyeden girecek pis su, temiz su tesisat›na kar›-
fl›r. Bu çok tehlikelidir.

17. Banyo süzgeçleri öncelikle küvet (veya dufl) ile klozet
aras›nda olmal›d›r. 

18. Bulafl›k makinas› için çamafl›r muslu¤u ve pis su gideri
b›rak›lmal›d›r.

19. Çamafl›r kurutma makinalar› için ise, drenaj ba¤lant› a¤-
z› ve havaland›rma bacas› düflünülmelidir.

20. Evyelerin bataryas› ahflap tezgah üzerine monte edilme-
melidir. Batarya volan›ndan ve rakorundan meydana ge-
lecek su kaçaklar› tezgah›n çürümesine neden olur.

21. Mix (kar›flt›rmal›) batarya kullan›lan noktalarda, so¤uk
su s›cak suya kar›flmaktad›r. Bu tip bataryalar›n kullan›l-
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mas›ndan mümkün oldu¤unca kaç›n›lmal›d›r. 
22. Banyo ve tuvaletlerde havaland›rma cam› yerine alü-

minyum eloksall›, panjurlu, sinek telli menfezlerin kul-
lan›lmas› daha yararl›d›r.

23. Küvet sifonlar›n›n temizlenebilmesi için ön duvardan
30x30 cm. ölçülerinde temizleme kapa¤› b›rak›lmas›
yararl›d›r. 

24. Banyo, lavabo ve eviye bataryalar›n›n duvarlara uygun
montaj›n› sa¤lamak için boru tesisat›n›n döflenmesi s›ra-
s›nda montaj flablonu kullan›n›z. 

2.5. ISITMA TES‹SATI 

1. Do¤rama kalitesi artt›kça hava s›z›nt›s› azalmaktad›r.
Günümüzde do¤rama malzemeleri ve elemanlar› gide-
rek iyileflmekte ve buna ba¤l› olarak ise enfiltrasyonla
olan ›s› kay›plar› azalmaktad›r. Bu ›s› tasarrufu bak›-
m›ndan istenilen bir durumdur. Buna karfl›l›k s›z›nt› ile
olan hava de¤ifliminin azalmas› iç ortamlarda iç hava
kalitesi problemini ortaya ç›karmaktad›r. Dolay›s› ile ›s›
tasarrufu amac› ile hava s›z›nt›lar› azalt›l›rken iç me-
kanlar›n havas›z kalmas› tehlikesi de gözard› edilme-
melidir. Bu amaçla ›s› geri kazanmal› cebri havaland›r-
ma sistemlerinin konutlarda kullan›m› giderek yayg›n-
l›k kazanmaktad›r.

2. Oda s›cakl›¤›n› 20°C de¤erinin üzerinde 1°C art›rmak,
‹stanbul flartlar›nda yak›t tüketimini yaklafl›k %10 mer-
tebesinde art›rmaktad›r. ‹ç oda s›cakl›¤› 20°C al›n›rsa,
‹stanbul için ortalama k›fl d›fl s›cakl›k de¤eri 10°C oldu-
¤una göre, 1°C’lik bir art›fl 1/10= %10 de¤erine karfl›
gelmektedir. Ayr›ca oda s›cakl›klar›n›n art›r›lmas› oda
havas›n›n daha fazla kurumas›na ve grip gibi enfeksi-
yonlara yakalanma riskinin artmas›na neden olur.

3. S›cak hava ile ›s›tma yap›ld›¤›nda üfleme s›cakl›¤› min
26°C olmal›d›r. Bir baflka anlat›flla, üfleme havas› ile
oda havas› s›cakl›klar› aras›nda en az 4-6°C fark olmal›-
d›r. Aksi halde hava hareketlerine ba¤l› olarak insanlar
üzerinde üflüme hissi yarat›lmaktad›r.

4. Termostatik vana kullan›m› günümüz s›cak su tesisatla-
r›nda ekonomik çal›flma ve konforun en önemli eleman-
lar›ndan biridir. Yap›lar› tek zon olarak almak ve ›s›tma
sistemini buna göre çal›flt›rmak önemli bir konfor eksik-
li¤i yarat›r. Is› kazanc› olan odalarda iç s›cakl›klar tasar-
lanan de¤erlerin üzerine ç›kacakt›r. Bu hem konfor ek-
sikli¤i, hem de yak›t savurganl›¤› anlam›na gelir. Öte
yandan ›s› kayb›n›n fazla oldu¤u odalarda ise insanlar
üflüyecektir. Yap›larda farkl› zonlar oluflmas›na etki eden
en önemli faktörler:
a. Günefl etkisi
b. Rüzgar etkisi
c. Merdiven etkisi
olarak say›labilir. 

5. Radyatör girifllerine termostatik vana monte edildi¤in-
de, oda iç s›cakl›¤› ayarlanan s›cakl›k de¤erine ç›k›nca
termostatik vana k›smaya bafllayacak ve su geçiflini s›-

n›rland›racakt›r. Termostatik vanan›n duyar eleman›
kendi üzerindedir. Bu nedenle vanan›n yerleflimine dik-
kat edilmelidir. Uygun yerleflim imkan› olmayan hal-
lerde duyar eleman› uzakta olan cins vanalar da kulla-
n›labilir. Termostatik vana üzerinde genellikle 1’den
5’e kadar numaralar ve bu numaralar aras›nda bölme
çizgileri vard›r. Normal olarak her bir çizgi 1°C s›cak-
l›k de¤iflimini ifade eder. Her bir rakam ise afla¤›daki
s›cakl›klara karfl›l›k gelir:
1-  12°C
2-  16°C
3-  20°C
4-  24°C
5-  28°C 
Genellikle vanalar 2-4 numara aras›nda ayarlan›r. Örne-
¤in 3 numaraya ayarlanm›fl bir vana oda s›cakl›¤›n›
20°C’de sabit tutacakt›r. Termostatik vanalar için yap›la-
cak ilave yat›r›m fazla de¤ildir ve kendini yap›lan hesap-
lara göre yaklafl›k iki y›l içinde amorti etmektedir.

6. Bölge ›s›tmas› (tek merkezden çok say›da apartman ve-
ya kasaba ›s›tmas›), bir termik santral›n at›k enerjisinin
k›zg›n su veya buhar sistemi ile konut ›s›tmas›nda kulla-
n›lmas› söz konusu ise, iflletmede daha ekonomik ola-
cakt›r. Türkiye’de bugün termik santrallar›n at›k enerji-
leri ile (Ambarl› termik santral› örne¤inde oldu¤u gibi)
deniz ve atmosfer ›s›t›lmaktad›r. Bu enerji konut ›s›tma-
s›nda mutlaka kullan›lmal›d›r. 

7. Akmerkez gibi büyük al›flverifl merkezlerinde elektrik
+ su + do¤al gaz tüketimi toplam sistem harcamalar›-
n›n %33’üne ulaflmaktad›r. Öte yandan enerji s›k›nt›s›
ve k›s›tlamas› oldu¤unda, binada enerji tüketimi yük-
sek oldu¤undan, gerekli generatör güçleri de afl›r› bü-
yük olmaktad›r.

8. Cam yüzeyde saatteki ›s› kayb› bir metre uzunluktaki
yüzeyde (cam+duvar toplam ›s› kayb›) 250 Watt/m de-
¤erini geçiyorsa, cam alt›na ›s›t›c› serpantin, radyatör vb.
›s›t›c› monte edilmelidir. Örne¤in yüksekli¤i 2.7 metre
olan çift caml› bir yüzey için Antalya’da cam önü ›s›t-
mas› zorunlu olmad›¤› halde, Erzurum’da mutlaka cam
önünde ›s›tma yap›lmal›d›r.

9. Villalarda katlar aras›ndaki aç›k merdivenlerin olufltur-
du¤u baca etkisi ile ›s› yukar›ya kaçmaktad›r. Sonuçta
üst katta merdiven etraf›nda çok ›s›nan, alt katta ise da-
ha az ›s›nan bir ortam oluflmaktad›r. Hesaplanan ›s› kay-
b›na göre 2-3 katl› evlerde alt kata %15-20 daha fazla
radyatör monte edip, üst kat› %10 azaltmak pratik olarak
bu dengesizli¤i önleyebilir. Do¤ald›r ki merdiven baca
etkisi kaç kat ç›kt›¤›na ba¤l›d›r.

10. Hafta sonu evlerine gidildi¤inde ortamdaki hava, duvar-
lar, eflyalar k›saca her fleyin so¤uk olmas› binan›n ›s›nma
süresini geciktirmektedir. Zaman programl› sistem kul-
lanmakla birlikte, radyatör miktar›n› ve kazan kapasite-
sini de %10-15 artt›rmak daha pratik olabilir.

11. Bölge ›s›tmas›nda (çok say›da binan›n bir merkezden
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›s›t›lmas› halinde) tesisat “eflit direnç yöntemi ile yap›l-
mal›d›r. Yani kalorifer kazan›ndan gidifl borusu tüm bi-
nalara da¤›t›m yapmal›, dönüfl borusu ise birinci binadan
toplamaya bafllay›p, en son binan›n dönüflünü ald›ktan
sonra kazan dairesine dönmelidir. Sonuçta birinci bina-
n›n gidifl borusu uzun, dönüfl borusu k›sa olacakt›r. Tüm
binalar›n gidifl dönüfl borular›n›n toplam uzunlu¤u ve di-
renci eflit olacakt›r.

12. Termal bölgelerde s›cak su, çift eflanjör (özel imalat pas-
lanmaz vb.) kullanmak kayd› ile,
a. Kullanma suyu ön ›s›t›c›s›,
b. Klima santral› primer hava ›s›t›c›s›,
c. Bina ›s›tma vb. amaçlar› ile kullan›labilir.

13. Günefl kollektörleriyle hafta sonu evlerinde yard›mc›
›s›tma yap›lmas› halinde evdeki rutubet azalacak, boya-
lar ve eflyalar bozulmayacakt›r.

14. Banyolarda radyatörleri yukar› asmak radyatörlerden ye-
terince yararlan›lmamas›na neden olmaktad›r. Bu durum-
da radyatör verimleri düflmektedir. Banyoda yer kazan-
mak için radyatörlerin yukar› as›lmas› do¤ru de¤ildir.

15. S›cak su 90/70 ›s›tma sistemi yerine günümüze 70/55
düflük s›cakl›k ›s›tmas› tercih edilmektedir. Düflük s›cak-
l›k ›s›tmas› ile konfor ve yak›t ekonomisi elde edilir. Bu
amaçla kazan olarak Thermostream düflük s›cakl›k ka-
zanlar› kullan›lmal›d›r. 

16. Gömülü tesisat›n, su ve hava ile temas› kesilmeli, bunun
için de borular bitüm kaplanmal› veya bitüm esasl› bo-
ya ile (flasi boyas›) tamamen boyanmal›d›r. Ayr›ca boru-
lar yüksek dozlu çimento ile boflluk kalmayacak flekilde
2-3 cm. kal›nl›¤›nda bir tabaka ile kaplanmal›d›r.

17. Borular ka¤›t, ziftli ka¤›t gibi su tutan malzemeler ile sa-
r›lmamal›, antipas veya su geçiren herhangi bir boya ile
boyanmamal›d›r.

18. Beton içerisine kar›flt›r›lan donmay› h›zland›r›c› madde-
ler, su geçiren ya da emen kötü izolasyon malzemeleri,
alç› gibi düflük asitli yap› malzemeleri kullan›lmamal›,
hava boflluklar› b›rak›lmamal›d›r.

19. Toprak içine döflenen borularda korozyon direnci toprak
cinsine göre de¤iflir. Genellikle alkali etkisi olan toprak-
larda korozyon h›z› düflüktür. ‹ndirgeyici tip topraklarda
korozyon fazlad›r. Bu nedenle, topra¤›n niteli¤i bilinmi-
yorsa veya hat üzerinde her yerde ayn› de¤ilse kesinlik-
le bitüm esasl› bir madde ile izole edilmesi gerekir.

20. Galvanizleme çeli¤i atmosferik flartlarda yani atmosfere
aç›k halde korur. Gömülü çelik borular için galvanizin
koruyucu etkisi yoktur. De¤iflik atmosferik flartlarda çin-
ko ömrü 10-50 y›l aras›nda de¤iflir.

21. S›va alt›ndaki s›cak su ve so¤uk su borular› ve kalorifer
kolonlar›n›n üzerine çok iyi ›s› izolasyonu yap›lmal›d›r.
Özellikle s›va alt›ndaki borular› izole etme al›flkanl›¤›
olmad›¤›ndan, ›s› kayb› oluflmakta ve korozyon nede-
niyle boru çabuk delinmektedir. Öneri: S›va alt›ndaki
galvaniz borular›n do¤al gaz borular›nda kullan›lan ko-
ruyucu band ile sar›l›p, üzerine 6 mm. kal›nl›kta flex tü-

rü malzeme ile ›s› yal›t›m› yap›lmas›d›r.
22. Borular›n döflemeden geçirilerek gizlendi¤i sistemlerde

radyatörler hava yapmaktad›r. Bunun önüne geçmek için
kapal› genleflme depolar› kullan›lmal›d›r. Bu durumda
sistemin havas› ç›kt›ktan sonra tekrar hava emme imkan›
olmad›¤›ndan problem çözülür. Ayn› flekilde çat› ›s› mer-
kezlerinde de kapal› genleflme deposu kullan›lmal›d›r.

23. Kapal› genleflme depolar›nda su ile gaz› ay›ran bir
membran bile olsa, bu membran difüzyonla gaz› geçire-
bilmektedir bu nedenle kapal› genleflme depolar›nda
azot gibi nötr bir gaz kullan›lmal›d›r.

24. Plastik borular›n iç çaplar› küçüktür. Özellikle 1/2 ve
3/4 parmak karfl›l›¤› plastik borularda 1 mm. dahi çok
önemlidir.

25. Plastik borulardan kopan parçalar bir süre sonra sistem-
deki pislik ay›r›c›lar› t›kamaktad›r. Plastik boru kullan›-
m› halinde pislik ay›r›c›lar›n temizlenmesine ve temizle-
nebilir flekilde monte edilmelerine dikkat edilmelidir.

2.6. LPG VE DO⁄AL GAZ TES‹SATI

1. LPG havadan a¤›rd›r, döflemeye çöker, önce burada ya-
y›l›r ve daha alçak yerlerde (kuyu, kanalizasyon, bod-
rum) toplan›r. Gaz tanktaki, tüpteki, boru hatt›ndaki, ar-
matürdeki, cihazdaki herhangi bir s›zd›ran noktadan ka-
çabilece¤inden dolay› oda iyice havaland›r›lmal›d›r. Bu
sebepten dolay› tanklar›n bodruma, merdiven bofllukla-
r›na, kanal girifllerinin yak›n›na ve benzeri yerlere yer-
lefltirilmesi fliddetle yasaklanm›flt›r. Havadan hafif ol-
duklar›ndan yükseldiklerinden dolay›, do¤algaz ve kok
gaz›nda böyle bir tehlike yoktur.

2. DIN 51622’ye göre evde, sanayide ve endüstride ticari
amaçla kullan›lan s›v›laflt›r›lm›fl gazlar, fark edilebilir
bir kokuya sahip olmal›d›rlar. Böyle bir kokuya sahip
de¤illerse do¤al gazda oldu¤u gibi kokuland›r›lmal›d›r.
Koku veren maddelerin ilavesi s›v›laflt›r›lm›fl gazlar›n
yanma özelliklerini etkilemez.

3. Kritik konumda gaz›n borularda s›v›laflmamas› için miks
gaz buharlaflma s›cakl›¤›n›n 10-15°C üzerinde ›s›t›lmal›-
d›r. Aksi takdirde gaz yolda so¤uyarak s›v›laflabilir. Mix
gaz kullan›lacaksa kazan, kombi vb. cihaz girifllerine ay-
r›ca bir toplama kab› yerlefltirilmelidir. Likit toplama ka-
b› kullan›ma uygun, brülöre yak›n bir yere monte edil-
melidir. D›fl atmosfere uygun yerden tahliye borusu çe-
kilmelidir. Tahliye borusunun ç›kt›¤› yerde elektrikli ci-
haz olmamal›d›r. Bu yer çukur olmamal›d›r.

4. Yeni yap›lan bacalar›n kuru oldu¤u belirlenmelidir. Ba-
ca ›slaksa, ›s›t›l›p havaland›r›larak kurutulmal›d›r. Neti-
cede yeni baca kuru, temiz ve statik olarak do¤ru olma-
l›d›r. Yüksek yap› mutfaklar›nda do¤al gaz ve LPG yeri-
ne elektrikli ocak kullan›lmas› yang›n riskini azaltma
bak›m›ndan daha do¤rudur.

5. Gaz yak›tlar temiz yak›tlard›r. Özellikle do¤al gaz nor-
mal hallerde kurum oluflturmaz. Ancak kazan daireleri
tozlu oldu¤unda brülör yakma havas› ile birlikte tozlar›

20

ozi
ICINDEKILERE DON



da emmektedir. Bu durumda yanman›n kalitesi bozul-
makta ve k›rm›z› bir alev ve kurum oluflmaktad›r. Bunun
önlenmesi için kazan daireleri temiz tutulmal› ve kazan
kaidesi yüksek tutularak brülörün yerden toz emifli en-
gellenmelidir.

6. LPG tüpleri dik konumda kullan›lmal› ve depolanmal›-
d›r. Kesin olarak yat›r›lm›fl durumda kullan›lmamal›d›r. 
Do¤al gaz ve LPG brülörleri için gaz hatt›ndaki arma-
türlerin çap› ve kalitesi projeci taraf›ndan belirlenme-
lidir. Genellikle bu armatürler brülörle birlikte veril-
mekte ve hesap edilmeden kullan›lmaktad›r. E¤er kü-
çük çapl› (dolay›s› ile ucuz) armatürler kullan›lm›fl ise
gaz hatt›nda gere¤inden fazla bas›nç düflümüne neden
olacaklar›ndan brülör sürekli ar›zaya geçer ve tehlike
oluflturur.
Gaz bas›nc› düfltü¤ünde, brülör devreye girerken pofla-
ma yapmakta ve kurum oluflmaktad›r. 

7. Do¤al gaz veya gaz yak›t kullan›m›na geçildi¤inde ön-
celikle baca temizlenmeli, kazan montaj› ve baca ba¤-
lant›s› daha sonra yap›lmal›d›r.

8. LPG depolar› stok hacmi villalar için y›lda 2-3 dolum,
apartmanlarda ayda bir dolum yap›lacak flekilde seçil-
melidir.

9. LPG tanklar› %20 doluluk oran›n›n alt›na indirilmeme-
lidir. Bu seviyeye gelmeden yeni dolum yap›lmal›d›r.

10. Kazan ve f›r›n girifllerine mutlaka yang›n emniyet kesme
vanas› konulmal›d›r.

11. Kot alt› kazan dairelerinde bina giriflinde kumandas›n› bir
gaz alarm cihaz›ndan alan selonoid vana konulmal›d›r.

12. Gaz alarm cihaz› döflemeye yak›n monte edilmelidir.
Havaland›rma muhakkak uygun havaland›rma menfez-
leri ile sa¤lanmal›, menfezlerin yeterli olmad›¤› durum-
larda alt havaland›rmaya exproof fan tak›lmal›d›r. Pratik
bir yaklafl›m olarak LPG tesisat›nda havaland›rma kesit-
lerinin, do¤al gaz havaland›rma kesitlerinden %35 daha
büyük olmas› öngörülmektedir.

13. Kazan altlar›ndaki kaide mümkünse 30 cm. mertebesin-
de yüksek olarak dökülmelidir. Böylece altta toplanabi-
lecek LPG’nin risksiz tahliyesi mümkün olabilir. Ayr›ca,
kazan dairesi lambalar› d›flar›dan aç›l›p kapat›lmal›d›r.
Gaz kaça¤› alarm sensörü yerden 10 cm. yukar›da mon-
te edilmelidir.

14. Do¤al gaz kullan›lacak ise kalorifer kazan›n› her binan›n
alt›na (veya çat›s›na) monte etmek daha do¤rudur.
a. Do¤al gaz, merkezi ›s›tman›n avantajlar›n› binaya
kadar getirir.
b. Bölge ›s›tmas›ndaki çevre kirlili¤ini azaltmak yük-
sek verim, iflletme ve bak›m kolayl›¤›, otomatik kontrol
gibi avantajlar do¤al gaz kullan›ld›¤›nda binalar›n ayr›
ayr› ›s›t›lmas› alternatifinde de sa¤lan›r.
c. Bölge ›s›tmas›nda kanal (veya galerilerdeki) boru ›s›
kay›plar›, ar›za olmas› halinde tüm sistemin s›k s›k ke-
sintiye u¤ramas› gibi dezavantajlar›, her binay› do¤al
gaz ile ayr› ›s›tma sisteminde söz konusu de¤ildir.

15. LPG yeralt› tanklar›n› 2 m3 hacme kadar kullanmak
mümkündür.
Böylece do¤al gaz olmayan yerlerde gaz yak›t kullanma
imkan› do¤maktad›r. Bu tanklar binadan 3 m uzakta yer-
lefltirilmelidir. Korozyona karfl› korunmal›d›r. Tanklar›n
alt ve yanlar› kum ile doldurulur. 

16. Do¤al gaz tesisat›nda keten kullan›lacak ise, keten mut-
laka kuru olmal›d›r. fiantiyede rutubetli yerde beklemifl
keten, do¤al gaz kullan›lmas› ile birlikte kuruyacak,
hacmi küçülece¤i için gaz kaça¤›na neden olabilecektir.

2.7. SICAK SU KAZANLARI, KOMB‹LER, 

BRÜLÖRLER

1. Do¤al gaz kullan›lan kalorifer tesisatlar›nda, kazan
olarak atmosferik brülörlü kazan seçilmesi tavsiye edi-
lir. Bu kazanlar sessiz olmalar›, ekonomik olmalar›, ba-
cada yo¤uflma problemlerinin en az olmas›, bak›m ge-
rektirmemesi gibi üstün özelliklere sahiptir. Do¤al gaz-
da üflemeli brülörler ancak büyük kapasitelerde tercih
edilmelidir.

2. S›v› yak›tl› kalorifer sistemlerinde fuel oil kullan›m›,
çevre koruma önlemleri nedeniyle giderek azalacakt›r.
Bat›da oldu¤u gibi, konut ›s›tmas›nda ancak s›v› yak›t
olarak mazot kullan›labilecektir. Ancak normal brülörde
mazot kullan›m› halinde bile, s›k› çevre koruma limitle-
rine inmek ve CO ve NOx de¤erlerini sa¤lamak mümkün
de¤ildir. Bu amaçla mavi alevli brülörler gelifltirilmifltir.
Bu brülörler mazotu gaz gibi yakarak, bütün limitleri
sa¤layan düflük CO ve NOx de¤erlerine ulafl›rlar ve ku-
rumsuz, issiz bir yanma olufltururlar. Böylece mazotta
do¤al gaz temizli¤i ve kolayl›¤›na ulafl›l›r.

3. Hermetik kombi cihazlarda yanma havas› temini ve yan-
ma ürünlerinin at›lmas› iç içe iki kanaldan oluflan bir tek
boru ile sa¤lan›r. Bu hava alma ve duman gazlar›n›n d›-
fla at›m ifllemi genellikle bir fanla sa¤lan›r. Bu hermetik
boru uzunlu¤u 2,5 metre de¤erini geçmemelidir. Gerek
bas›nç düflümü ve gerekse havan›n fazla ›s›nmas› nede-
niyle fan durabilir ve yanma bozulur. Fan durmasa bile
havan›n fazla ›s›nmas› fan kapasitesini ve dolay›s› ile
yanmay› etkilemektedir.

4. Brülörlerdeki mekanik ses seviyesi (motor, fan vb.) ka-
liteli brülörlerde çok azald›¤› halde, yanma sesi artm›fl-
t›r. Çünkü yanma ne kadar kaliteli ise, yanma sesi de
üflemeli brülörlerde o kadar fazla olmaktad›r. Ses sevi-
yesi atmosferik tip brülörlerde en düflük seviyededir.
(42 dBA)

5. Almanya’da, hermetik kombilerin egzostlar›n›n cephe-
den bina d›fl›na verilebilmesi, 11 kW (9500 kcal/h) kapa-
site ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Daha büyük kapasitelerde
kombiler, yaz›n da kullanma s›cak suyu üretimi için ça-
l›flt›klar› düflünülürse, bütün bir y›l üst katlar› rahats›z
eden önemli bir emisyon kayna¤› haline gelmektedirler.

6. D›fltan bohçalanarak izole edilen bir binada kazan kapa-
sitesi için m2 kullan›m alan› bafl›na 70 kcal/h al›nabilir.
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Çift duvar aras› izolasyon uygulanan ve ›s›cam kullan›-
lan bir binada ise bu de¤er 50 kcal/h mertebesindedir. 

2.8. KAZAN DA‹RELER‹ VE TES‹SAT

MERKEZLER‹

1. Kazan dairelerini fayans kaplamak lüks gibi görünse
de pratik yararlar sa¤lamaktad›r (servis kalitesinin art-
mas›, yöneticilerin kazan daireleriyle ilgilenmeleri gi-
bi). Ancak kalorifer kazan›, pompa vb. cihazlar›n beton
kaidelerinin üstü kesinlikle fayans-seramik gibi malze-
me ile kaplanmamal›d›r (beton daha sa¤lam bir zemin
oluflturur).

2. Kazan dairesi, makine dairesi (bodrumda, arka katta, ça-
t› kat›nda vb.) gibi hacimlerde ses ve titreflim ile ilgili
önlemler konfor tesislerinde önem kazanmaktad›r.
a. Cihaz seçerken ses seviyesi düflük cihazlar seçilmeli-
dir (kaliteli marka, düflük devirli motor, gaz yak›tta at-
mosferik brülör vb.).
b. Oluflan sesin binaya iletilmemesi için önlemler al›n-
mal›d›r (cihazlar›n konaca¤› yerin seçilmesi, duvarlar›n
kal›n ve dolu malzeme ile, tavan›n asmolen yap›lmas›,
çift cidarl› sac kap› kullan›lmas› vb.).
c. Akustik önlemler al›nmal›d›r (makine dairesine akus-
tik tavan yap›lmas›, pompa ve cihazlar›n alt›na mantarl›
kaide yap›lmas› klima cihazlar› ç›k›fl›na susturucu ve
akustik izolasyon yap›lmas›).

3. LPG kullan›lan kazan dairelerinde;
a. Kazan kaidesini yerden 30 cm. yükseltmek gerekir.
b. Lambay› d›flar›dan aç›p kapamak imkan› yarat›lmal›d›r.
c. Gaz alarm› hissedicisini yerden 10 cm. yukar› monte
etmek gerekir.
d. ‹çeride kontaktör, hidrofor vb. bulunmamas› tavsiye
olunur.

4. Kazan dairesine klima santral› ve aspiratör monte edil-
memelidir. Vakum etkisi ile kalorifer kazan›ndaki yanma
bozulur.

5. Yak›t depolar› duvar ile çevrili ayr› bir bölüme monte edil-
meli ve bu hacim için do¤al havaland›rma sa¤lanmal›d›r. 

2.9. BACALAR 

1. Baca tepmesi yapabilecek bölgelerdeki Buderus atmos-
ferik kazanlarda kullan›lmak üzere baca tepme modülü
gelifltirilmifltir. ‹lave aksesuar olarak emniyetiniz için
kullanabilirsiniz. Baca tepmesi an›nda, modül brülörü
durduracakt›r.

2. Zorunlu hallerde ayn› yak›t kullan›lan ve brülörleri ayn›
tip olan kazanlar› (farkl› kapasitede de olsalar) ayn› ba-
caya ba¤layabilirsiniz. Ancak bacaya ba¤lant› farkl› se-
viyeden ~1 metre kot fark› ile yap›lmal› ve dirençlerin
eflit olmas›na özen gösterilmelidir. Örne¤in do¤al gaz
kullan›lan sistemde iki veya üç adet atmosferik tip kaza-
n› ayn› bacaya ba¤lamak (zorunlu bir neden varsa)
mümkündür. ‹deal olan her zaman ayr› baca yapmakt›r.

3. Kalorifer bacalar› mutlaka çift cidarl› olmal›d›r. Baca

(boru + izolasyon + hava bofllu¤u + tu¤la duvar veya
kaplama)’dan oluflmal›d›r. (›s› yal›t›m›, brülör yanma se-
sinin üst katlardan duyulmamas›, ömür ve güvenlik ne-
denleriyle) 

4. Yatay duman kanallar›n› bacaya do¤ru %5-%10 yüksel-
terek ba¤lay›n›z. Mümkün oldu¤u kadar az dirsek kulla-
n›lmal›d›r. Dirsek gerekirse 45° dirsek ile ba¤lay›n›z.
Dönüfllerde mutlaka 30x30 cm. temizleme kapa¤› b›ra-
k›lmal›d›r. Bu duman kanallar› beyaz cam yünü ile izole
edilip, üzeri galvanizli saç veya alüminyum folyo ile
kaplanmal›d›r.

5. Yanl›fl ve riskli bir uygulama olan tu¤la bacalar ve tek
cidarl› bacalar›n di¤er bir sorunu da kazandaki yanma
sesini üst katlara çok fazla iletmesidir. Çift cidarl› veya
baca borusu + hava bofllu¤u + 13,5 cm. tu¤la duvar ile
yap›lan bacalarda brülör yanma sesi de üst katlarda du-
yulmayacakt›r. 

6. Baca flaft› ölçüleri belirlenirken baca çap›na en az
5+5=10 cm. cam yünü izolasyon kal›nl›¤› ilave edilme-
lidir. Kazan ile baca aras›ndaki yatay duman ba¤lant› ka-
nal› baca yüksekli¤inin 1/3’ünden uzun olamaz. Bu
uzunluk hesaplan›rken, her 90° dirsek için 1,5 metre bo-
ru mesafesi ilave edilmelidir.

7. Baca çat›n›n en üst noktas›ndan 80 cm. daha yüksek ol-
mal›d›r.

2.10. HAVALANDIRMA TES‹SATI

1. Booster fan kullan›m› mant›¤› ço¤unlukla bilinmemek-
tedir. Birbirinden çok farkl› dirençlerde hava kanallar›
tek fanla beslenmeye çal›fl›lmaktad›r. Böyle durumlarda
fan seçimi kritik devreye göre yap›ld›¤›ndan, gere¤inden
büyük fanlar ortaya ç›kmakta ve direnci az olan devre-
lerde k›sma suretiyle direnç dengelenmesi yap›l›rken
enerji ziyan edilmektedir. Bunun yerine farkl› dirençler-
deki paralel hava kanallar› içinde en düflük dirence sahip
olana göre fan seçildi¤inde ve yüksek dirence sahip kol-
larda fark direnç booster fanlarla karfl›land›¤›nda büyük
tasarruf imkan› do¤makta ve sistem çok daha mükem-
mel dengelenmektedir. 

2. Garaj havaland›rmas› için büyük kapasiteli aspiratörler
ve büyük kesitli hava kanallar› kullan›larak yerine; ku-
ranglez yap›p, bu kuranglezlere alt ve üst kotlarda hava
basan aksiyal fanlar; (herbiri 1000 - 2000 m3/h kapasite-
li düflük bas›nçl› fanlar) veya booster fanlar monte et-
mek daha uygun bir çözümdür.
a. Kenarlara monte edilmifl bile olsa hava kanallar›n›n
afla¤› sarkmas› ve kullan›m alanlar›n› daraltmas› söz ko-
nusudur. Kanallar›n keskin kenarlar› insanlar›n bafl›n›
vurma riski yaratmaktad›r.
b. Küçük kapasiteli çok say›da fan ile garaj egzostu ya-
p›lmas› kurulufl maliyeti (%50 daha ucuz) ve bir fan›n
ar›za yapmas› halinde (veya servis s›ras›nda) di¤erleri-
nin çal›flmaya devam› suretiyle çal›flma güvencesi avan-
tajlar› vard›r.
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c. Booster tip veya klasik aksiyal tip fanlar h›z anahtar›
ile birlikte monte edilirse, sürekli max. kapasitede aspi-
rasyon yerine, ihtiyaç oran›nda çal›flacaklard›r. Kapal›
ortamlar›n ortalama egzost havas› miktar›, ço¤u zaman
kullan›lan cihaz kapasitelerinin yaklafl›k %10-%40’›
aras›nda kalmaktad›r.

3. Banyolarda aspiratör kullan›lmal›d›r. Kimse cam aç›p
banyo yapmamaktad›r. egzost menfezi küvet hacmi için-
den bataryan›n ters taraf›ndan yap›lmal›d›r.

4. ‹ç hava kalitesi
a. Kapal› binalarda yorgunluk vs. gibi flikayetler olufl-
maktad›r. Bunlar›n %45’i havaland›rma ile ilgilidir.
b. ‹ç hava kalitesi: Yerden 1,83 mt. yüksekli¤e kadar,
yandan 60 cm. mesafe içinde kalan hacim için araflt›r›l›r. 
c. Kanal sistemlerinin temizli¤i bat› ülkelerinde bir sana-
yi haline gelmifltir. 
d. Hava kanallar›nda nem %30-%60 aras›nda olmal›d›r.
%70’de mantarsal bakteriler üremektedir.
e. CO2 1000 ppm’i geçerse problem bafllar. 5000 ppm
ölüme yol açabilir.

5. Yüksek bloklarda camlar s›n›rl› ölçüde aç›labilir. Ancak
mekanik havaland›rma esast›r.

6. Katlar aspiratör havas›
a. Adana gibi s›cak bölgelerde asansör, makine dairesine
üflenebilir (s›caktan asansör termi¤i atabiliyor).
b. Teras kattaki so¤utma kulesinin veya haval› konden-
serin üzerine üflenebilir. So¤utma kulesinin veya hava
so¤utmal› kondenserin verimi artacakt›r. Teras kattaki
so¤utma kuleleri kalorifer bacalar›ndan uza¤a monte
edilmeli ve baca kule seviyesinden 3 metre daha fazla
yükseltilmelidir.

7. Atriumlarda direkt egzost için rezervasyon b›rak›lmal›d›r.
8. Tesisat flaftlar› yap›l›rken döflemelerin karfl›s›ndaki per-

de duvarda beton ç›k›nt› olursa kalas konup çal›fl›labilir.
Yüksek bloklarda çal›flma güvenli¤i için çal›fl›lan flaft›n
alt kat› da kalas ile kapat›l›p çal›fl›lmal›d›r (‹flçi güvenli-
¤i için).

9. Mutfak davlumbaz kanallar› 2,5 mm. siyah sactan kay-
nakl› üretilmeli ve izolasyonu yanmaz malzeme ile ya-
p›lmal›d›r.

10. S›¤›nak hacimlerine ›s›tma ve havaland›rma tesisat› ya-
p›lmal›d›r.

11. Akü odalar› havaland›rmas› için paslanmaz çelik aspira-
tör ve kanal olarak ise PVC boru kullan›lmal›, galvaniz
sac kullan›lmamal›d›r.

12. Kapal› yüzme havuzlar› egzost kanal› ve egzost fan› pas-
lanmaz malzemeden yap›lmal›d›r. Kanal için örne¤in
alüminyum kullan›labilir.

13. Büro binalar›nda katlar›n egzost havas› çat› aras›na veri-
lirse, k›fl›n çat› aras› s›cakl›¤› yükselecek ve ›s› ekonomi-
si sa¤lanacakt›r. Benzer ekonomi yaz klimas› için de ge-
çerlidir. Ancak,
a. Çat› aras› ile katlar aras›n›n s›zd›rmaz kap› ile ayr›l-
mas› gerekir.

b. Sadece büro hacimlerinin egzost havas› kullan›lmal›d›r.
14. Yine büro, al›flverifl merkezi vb. yap›lardaki egzost ha-

valar› kokusuz ve kirlenmemifl olmalar› flart› ile garaj
havaland›rmas›nda kullan›labilir.

15. Çamafl›rhanelerde, üzerinde davlambuz olan ütülerde
davlumbazda yo¤uflma meydana gelmektedir. Yo¤uflan
su ise damlay›p çamafl›rlarda leke oluflturur. Bu nedenle
silindir ütü emiflleri, silindir içinden yap›lmal›d›r.

16. Otellerde yatak odalar› aras›nda ses geçiflinin önlenmesi
için, ortak egzost kanallar›nda önlem al›nmal›d›r. Bu
amaçla egzost kanal› branflmanlar›na ses yutucu yerlefl-
tirilebilir veya her oda uzun bir branflman ile ana kanala
ba¤lan›r. 

17. Servis bak›m ve onar›m için flaft kapaklar› yerine flaft
kap›lar› b›rak›lmal›.

18. Çat›daki veya uzaktaki aspiratörlerin ve tüm motorlu ci-
hazlar›n elektrik tablolar› çat›da aspiratör yan›nda (ci-
hazlar›n yak›n›nda) kumanda ve kontrollar› ise kontrol
ve kumanda odas›nda olmal›d›r.

19. Yang›n ihbar ve otomasyon sistemleri seçilirken baz› ih-
barlar› otomasyon, baz›lar›n› ise yang›n ihbar ald›¤›n-
dan; koordinasyonun daha iyi sa¤lanmas› için ayn› fir-
man›n ürünü olmas› yararl› olacakt›r. 

20. Filtre kesitini imkan varsa 2-3 kez büyük seçerek
a. Filtre temizli¤i için gerekli servis say›s› azalacak, ay-
da bir yerine üç ayda bir servis yap›lacak.
b. Filtre direnci azalaca¤›ndan fan enerji tüketimi azalacak.
c. S›cakl›k kontrolü yoksa, kirlenmeyle azalan hava  de-
bisine ba¤l› menfez ve anemostatlardaki yo¤uflma orta-
dan kalkacakt›r. 

2.11. HAVA KANALLARI

1. Hava kanal› uygulamalar›nda uzun hatlar›n tek kanal ile
beslenmesi ilk ve son menfez aras›nda hava h›z› aç›s›n-
dan büyük farklar do¤urmakta ve hava ayar› yap›lama-
maktad›r. Bu durumda, kanalda zonlama yap›lmal› ve
uzun hatlar için booster fan kullan›lmal›d›r.

2. Statik bas›nç kay›plar› aç›s›ndan dengeli olmayan kanal-
larda hava ayar› teorik olarak kanal üstü damperlerin k›-
s›lmas› ile yap›labilir, ancak pratikte çok k›s›l›nca ses
oluflmaktad›r. Bu nedenle cihaz ç›k›fl›na uzak ve yak›n
olan kanallar›n bas›nç dengelenmesi damperlere güven-
meden yap›lmal›d›r. Dengeleme için k›sa kanal›n çap›,
hava h›z›n› kabul edilir de¤erlerin üzerine ç›karmadan
bir veya iki çap küçültülmelidir. ‹lk menfezin hava dam-
perinden yaklafl›k 6 metre veya daha fazla uzakta olma-
s›na dikkat edilmelidir.

3. Hava da¤›l›m› yap›l›rken, büro mahallerinde, 2,8
metre kat yüksekli¤inde anemostat bafl›na yaklafl›k
7500 Btu/h kapasite al›nabilir. Bir yerden 7500
Btu/h’den daha fazla so¤uk hava üflemesi halinde
(duvar ve cam tipi klima cihazlar›nda oldu¤u gibi) or-
tamda ciddi s›cakl›k farkl›l›klar› ve istenmeyen hava
hareketleri oluflmaktad›r. Kanall› tip klima cihaz› ye-
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rine salon tipi klima cihazlar› ile so¤utma yapmak ve-
ya çok büyük miktarlardaki havay› bir menfezden or-
tama vermek ›s›tmada radyatör yerine soban›n tercih
edilmesine benzer.

4. Büyük ve tek odalar›n hava ile flartland›r›lmas›nda dö-
nüfl havas›n› odadan ayr› bir kanalla toplamak yerine, as-
ma tavan› veya yükseltilmifl döflemeyi plenum olarak
kullanmak ve bu plenumdan tek noktadan emifl yapmak
uygun ve avantajl› bir çözümdür. 

5. Asma tavan›n dönüfl havas› plenumu olarak kullan›lma-
s› halinde kanal maliyetlerinde önemli bir tasarruf sa¤la-
n›r. Buna karfl›l›k;
a. Bütün binada uygun hava dengelemesi zorlafl›r.
b. Çatlaklardan hava s›z›nt›s› olur ve bu noktalarda kir-
lenmeye neden olur.
c. Emifle en yak›n dönüfl havas› aç›kland›¤›ndan daha
fazla hava emilerek hava da¤›l›m›n› bozabilir ve sese
neden olabilir. 
d. Ofis alanlar› aras›nda ses geçifline neden olur.

6. Yüksek bas›nçl› haval› sistemlerde, kaçaklar çok önem-
lidir. Kaçak oranlar› %30 de¤erlerine ulaflabilir. Bunun
için bu sistemlerde mutlaka contal› s›zd›rmaz kanal kul-
lan›lmal›d›r. Yuvarlak kanallarda üretim fabrikada yap›-
l›r ve kanal s›zd›rmazd›r. Kanalda kenetle birleflme yok-
tur. Kanallar›n birbirine eklenmesinde ise contal› ve geç-
meli s›zd›rmaz ba¤lant› kullan›l›r. Ba¤lant›lar flanfll› de-
¤ildir. Böylece hem kanal montaj› h›zl›, hem de kanal
sistemi s›zd›rmazd›r. 

7. Havaland›rma ve klima sistemlerinde hava kanallar›
montaj› yap›l›rken, inflaat süresince aç›k kalacak olan
menfez a¤›zlar› veya kanal uçlar› naylon ile kapat›larak,
yap›flt›r›c› bantla d›fltan sar›lmal›d›r. Aksi halde kanalla-
r›n içerisine dolan tozlar fanlar›n ilk çal›flmas›nda bitmifl
durumdaki binay› kirletecektir. Hatta kanal içinde kala-
cak baz› parçalar, hava hareketinde sürekli gürültü kay-
na¤› oluflturmaktad›r.

8. Düfley flaftlardaki hava kanallar› düzenlenirken hava
da¤›t›m›nda emifl (egzost) kanal›n›n en üst kata yerlefl-
tirilen egzost santral›na, besleme kanal›n›n da en alt
kata yerlefltirilen taze hava santral›na ba¤lanmas› ha-
linde flaft kesitinden tasarruf sa¤lan›r. Çünkü kanallar-
da biri küçülürken di¤eri büyür. fiaft boyunca toplam
yer ihtiyac› de¤iflmez.

9. Bir binada genel olarak ihtiyaç duyulan flaftlar:
a. Baca flaft›
b. Kalorifer ve s›hhi tesisat borular›
c. Klima ve havaland›rma kanallar›
d. Elektrik flaftlar›
e. Mutfak aspiratör flaftlar›
f. Pis su flaftlar› 
olarak say›labilir. fiaftlar ba¤›ms›z olmal›d›r. Örne¤in
elektrik ve tesisat flaft› ayn› olamaz. Kalorifer, s›hhi tesi-
sat flaft›na hava kanal› konulmaz. 

10. Yang›n damperlerinin manyetik anahtarl› seçilmesi yeri-

ne, ilk yat›r›m› art›rsa bile, elektronik kumandal› seçil-
mesi çok uygundur. Özellikle iflletmeye alma dönemin-
de flantiye elektri¤i kullan›rken, enerji kesilmesi nedeni
ile ciddi zorluklar yaflanabilmektedir. Sonuçta tekrar
kurmakla bafla ç›k›lamay›p telle ba¤lanarak sak›ncal› bir
çözüme gidilmektedir.

2.12. KL‹MA TES‹SATI

1. Mimarlara Notlar
a. ‹fl merkezi planlamas›nda katlar farkl› firmalarca kul-
lan›lacakt›r. Her katta UPS odas›+flaft+tesisat+ayr› bir
so¤utma grubu olmal›d›r.
b. Taze hava emiflinde hava alma a¤z›
- Yerden yüksekte,
- Trafik ak›fl›n›n en az oldu¤u bölgede olmal›d›r. 
c. Klape ve damperler yerinde sökülebilir tip olmal›d›r. 
d. Proje aflamas›nda test noktalar›n›n belirlenmifl, mima-
ri ve tesisat projelerine ifllenmifl olmalar› gereklidir. 

2. Ofis yap›lar›nda toplam elektro-mekanik tesisat için
yer ihtiyac› inflaat alan›n›n %8 ile 10’u aras›ndad›r. Ti-
pik ofis katlar›nda çevre üniteleri inflaat alan›n›n %1 ile
3’ü aras›nda yer tutar. Öte yandan iç flaftlar %2 daha
fazla alana gereksinim gösterirler. Bu nedenle kanallar,
borular ve ekipmanlar her katta inflaat alan›n›n yaklafl›k
%3 ile 5’i yer ihtiyac› gösterirler. Elektrik ve s›hhi te-
sisat için her katta ilave %1 ile 3 oran›nda yere gerek-
sinim vard›r. 

3. Yaz›n iç ortam s›cakl›¤› seçilirken, insanlar›n bu ortam-
da kalma süreleri de dikkate al›nmal›d›r. S›k girilip ç›k›-
lan yerlerde iç s›cakl›¤›n, d›fl hava s›cakl›¤›ndan 6-8°C
daha düflük olmas› yeterlidir. Sürekli oturulan ofis oda-
lar› gibi yerlerde ise bu fark daha fazla olmal›d›r. Böyle
yerlerde iç s›cakl›¤› 24°C ve ba¤›l nemi %59 almak iyi
bir tasar›m hedefidir.

4. Klimadan insanlar›n beklentileri kültür, e¤itim ve ülke-
lerin insan yap›lar›na göre de¤iflik olmaktad›r. Örne¤in
genelde Türk insan›n›n klima anlay›fl› bir Amerikal›’dan
çok daha farkl›d›r ve afl›r›d›r. Örne¤in so¤uk hava ile dufl
yapmak Türkiye’de bir çok kifli için ideal so¤utmad›r.
Ayn› flekilde k›fl›n ince bir giysi ile dolafl›labilecek bir
ortam ideal kabul edilir. Halbuki ortam s›cakl›¤›n›n 1°C
artt›r›lmas› yak›t tüketimini %10 artt›r›r. Bu durum so-
¤utmada da benzer flekilde geçerlidir.

5. Klimatize edilen yer günefl almamal›, mümkünse d›fl-
tan günefl kesici eleman, panjur, jaluzi, günefl kesici
(reflektiv) camlar kullan›lmal›d›r. Aksi halde jaluzi
kullanmamak kaloriferli evde k›fl›n cam› aç›p oturma-
ya benzer.

6. Yap›lar›n oturtulmas› pasif olarak günefl ve rüzgardan
yararlanma ve korunma aç›s›ndan büyük önem tafl›r. Mi-
mar›n pasif enerji tasarrufu önlemlerine dikkat etmesi
gerekir. Is›tman›n belirleyici oldu¤u bölgelerde günefl
enerjisinden en fazla yararlanacak bina konumu gerekir.
Kuzey cephe kör ve dar olmal›d›r. Buna karfl›l›k iklim-
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lendirme yap›lan s›cak iklimlerde so¤utma önceli¤i var-
sa, tam tersi bir düzenleme gerekir. Ayn› flekilde hakim
rüzgar yönünde pencere yüzeylerinin azalt›lmas› enfilt-
rasyonu düflürür. 

7. ‹stanbul ve benzeri yerlerde k›fl konfor klimas›nda
nemlendirme sistemine Ankara, Erzurum gibi so¤uk
bölgelere göre çok daha k›sa sürelerde ihtiyaç duyul-
maktad›r. Buna karfl›n nemlendiricilerin getirdi¤i ifllet-
me ve bak›m zorluklar›, kurulufl ve iflletme maliyeti
sistemi ekonomik olmaktan uzaklaflt›rmaktad›r. Ayr›ca
nemlendirmenin su ile yap›lmas› nemlendirici havuzla-
r›nda durgun suda bakteri üremesine ve bu bakterilerin
hava ile büro hacimlerine iletilmesine neden olmakta-
d›r. Nemlendiricilerin tesis edilmemesi halinde afla¤›-
daki avantajlar sa¤lanacakt›r. 
‹lk kurulufl, maliyeti azaltacakt›r.
Su tasfiye cihaz› kapasitesi azalacakt›r.
Nemlendirme pompalar› ve armatürleri ile nemlendirme
otomatik kontrol sistemi tesis edilmeyecektir. Yer tasar-
rufu sa¤lanacakt›r. Su ve enerji gibi iflletme giderleri
azalacakt›r (Özellikle buharlaflma için harcanacak enerji
iflletmeye çok büyük maliyetler getirmektedir).

8. Binalar›n iflletme giderleri içinde elektrik, yak›t, su ge-
nellikle ilk s›ralar› almaktad›r. Öte yandan büyük bir ifl
merkezinin elektrik tüketim kalemleri ve bunun toplam
içindeki yüzdesi afla¤›daki tabloda özetlenmifltir:

9. ‹deal konfor isteniyorsa;
a. Bina ›s› kayb› statik ›s›tmayla (radyatör vs.) karfl›lan-
mal›d›r. Cam önündeki ›s›t›c›dan yükselen hava camdan
gelen so¤uk havay› beraberinde sürükler ve so¤uk hava-
n›n döflemeye çökmesini önler.
b. So¤utma ve havaland›rma tavandaki difüzörlerle sa¤-
lanmal›d›r. Üflenen hava k›fl›n 18°C, yaz›n 14°C alt›na
düflmemelidir.
c. Havaland›rmada taze hava oran›nda cimri davran›l-
mamal›d›r. ‹ç hava kalitesi önemlidir. 

2.13. VAV S‹STEMLER‹

1. VAV sistemlerinde k›fl iflletmesinde; VAV santral›ndan
sabit s›cakl›kta (16°C mertebesinde) hava üflenir. Ortam
s›cakl›¤› yüke ba¤l› olarak düfltükçe VAV kutusu ortala-
ma üflenen havay› k›smaya bafllar. Hava miktar› %30
mertebesine kadar k›s›l›r. Bu  de¤erden sonra hava debi-
si sabit kal›r ve ›s›t›c› serpantin devreye girerek havay›
›s›tmaya bafllar. Böylece ›s›tma ihtiyac› do¤du¤unda,
odaya sabit %30 debisinde s›cak hava üflenir. Ters yön-
deki geliflmede; yani ›s›tmadan so¤utmaya geçiflte ise,
önce ›s›t›c› devreden ç›kar, sonra so¤uk hava miktar› gi-
derek artt›r›l›r. Yaz iflletmesinde ise üfleme havas› s›cak-
l›¤› min. 14°C’dir. Ortam s›cakl›¤› hava miktar› azalt›-
l›p-art›r›larak kontrol edilir. %30 min. hava debisine ula-
fl›nca, havan›n daha fazla k›s›lmas› önerilmez.

2. VAV kutular›ndaki ›s›t›c›lar orjinal elektrikli ›s›t›c›lard›r.
Bu ›s›t›c›lar›n pek çok üstün yanlar› vard›r. Türkiye’de-
ki uygulamada ise elektrikli ›s›t›c› yerine s›cak sulu ser-
pantinler kullan›lmaktad›r. Elektrik enerjisi kullanma-
man›n getirdi¤i kazanca karfl›l›k; ilave borular, kontrol-
ler, servis ihtiyaçlar› ile daha pahal› ve iflletimi zor bir
sisteme gidilerek bu ödenmektedir. Ayr›ca sulu batarya-
lar›n selonoidleri sorun yaratmaktad›r. VAV kutular›na
monte edilecek ›s›t›c›lar (özellikle büyük çarfl›lar›n dük-
kanlar›nda) elektrikli tip olmal›d›r. Çünkü ›s›tma süresi
günde bir kaç saati geçmemektedir. Sonuç olarak VAV
kutu ç›k›fllar›na sulu t›p ›s›t›c› monte edilerek, orijinal
sistem, terim yerindeyse, suland›r›lm›flt›r. 

3. VAV kutular›n›n zonlanmas›nda dikkat edilecek husus-
lar flunlard›r. Mahallerin kullan›m amaçlar› ve buna
ba¤l› olarak insan yo¤unluklar› farkl› ise (mesela çay
salonu günün belli saatlerinde kullan›l›rken, lobi insan
say›s› de¤iflmeden gün boyunca kullan›l›r), böyle yerle-
ri farkl› zonda almak hatta ayr› bir klima santral› monte
etmek gerekir. E¤er kullan›m amac› ayn› olan bölünmüfl
mahaller var ise bu durumda yön, belirleyici kriterdir.
Ayn› yöne bakan odalar›n bir arada zonlanmas›na dik-
kat edilmelidir.

4. VAV çözümünde hava miktar› yüksek oldu¤undan dönüfl
havas› asma tavan içerisinden toplan›yor ise, tavanda b›-
rak›lacak hava geçifl kesitine dikkat edilmelidir.

5. VAV kutusu ile anemostat aras›nda akustik izoleli hava
kanallar› kullan›lmal›d›r.

6. VAV’dan sonraki tüm kanallarda akustik izolasyon ol-
mal›d›r veya akustik izolasyon özelli¤i olan özel flexible
kanal kullan›lmal›d›r.

2.14. SPLIT KL‹MA

1. Heat pump cihazlar›n +7°C de¤erinden düflük d›fl s›cak-
l›klarda ›s›tma modunda çal›flmas›nda, defrost nedeniyle
performans›nda düflmeler meydana gelir. Kullan›lan ye-
rin d›fl s›cakl›k de¤erlerine göre bu düflüm dikkate al›n-
mal› ve heat pump tipi cihazlar çok düflük s›cakl›klarda
›s›tmada kullan›lmamal›d›r. Ayr›ca bu cihazlar›n ›s›tma-
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da kullan›lmas›nda,
a. Bina iyi izole edilmifl olmal›,
b. Hava s›z›nt›lar› çok az olmal›, 
c. D›fl ünite k›fl›n günefl alan yere monte edilmelidir.

2. Kanal tipi split klima cihaz› kullan›lan binalarda egzost
havas› (mutfak vb. hariç) d›fl ünitelerin üzerine üflenerek
verim art›r›labilir, defrost say›s› azalt›labilir.

2.15. KL‹MA SANTRALLARI

1. Seçilecek cihaz›n kalitesi çok önemlidir. Kaliteli cihaz
aradaki fark› her zaman öder. Bir taahhütümüzde Hilton
Greenhouse’da mevcut 25.000 m3/h ve 16.000 m3/h iki
santral; etiket de¤eri olarak ayn› hava kapasitesinde ve
ayn› ›s›tma/so¤utma kapasitesindeki iki adet iyi kalite
klima santral› ile de¤ifltirildi. Sonuçta ortaya ç›kan so-
¤utma çok farkl› oldu ve çok konforlu bir ortam olufltu.
Bütün flikayetler kalkt›. 

2. Taze hava santrallar› yaz-k›fl 22 °C s›cakl›kta hava üfle-
yecek flekilde seçilmelidir. Türkiye koflullar›nda büro
planlamas› iyi yap›lm›yor. Kullan›m maksad› de¤ifliyor
ve insan say›s› daha fazla olabiliyor. Bu nedenle mutla-
ka bir emniyet say›s› göz önüne al›nmal›d›r.

3. Otomatik kontrol sudan korunamad›¤›ndan aç›k alana
klima santral› monte etmekten olabildi¤ince kaç›n›lma-
l›d›r. Aç›k havadan gelen (kurum, asit vs.) afl›r› korozyon
yaratmaktad›r. Ayr›ca yüksek blok çat›lar›nda fazla rüz-
gar yükü, donma riski gibi sak›ncalar vard›r. 

4. Bilgi ifllem salonlar› paket tip klima cihazlar› ile klima-
tize edilmelidir. 

5. Sabit debili klima santrallar›nda, çift devirli fan kullan›l-
mas› büyük ekonomi ve kolayl›k sa¤lar. Özellikle yaz-
k›fl hava debileri geçiflleri ve sistemin k›smen çal›flt›r›l-
mas› hallerinde bu yarar kendini gösterir. 

6. D›fl hava miktarlar› hesaplan›rken, sigara içilen hacim-
lerde 60 m3/kifli de¤eri al›nmal›d›r. Daha düflük havalan-
d›rma de¤erleri ile projelendirme yap›ld›¤›nda, havalan-
d›rma uygulamada yetersiz kalmaktad›r. ASHRAE daha
düflük bir de¤er vermektedir. Ancak Türkiye’de yaflayan
insanlar›n sigara içme oran› daha yüksektir. 

7. Zaman zaman ikiye bölünüp ayr› ayr› kullan›labilecek
büyük toplant› salonlar›n›n klima cihazlar› 2 adet seçil-
melidir (Her toplant› salonunun klima cihaz› ve aspira-
tör sistemi ayr› olmal›d›r).

8. Fuayelerin ba¤›ms›z klima cihazlar› ile iklimlendirilme-
si ve egzost tesisat› yap›lmas› gerekir. 

2.16. SO⁄UTMA GRUPLARI, SO⁄UTMA KULELER‹ 

1. Hava so¤utmal› grup ve santrallar›n serpantinleri Akde-
niz iklimine (tozlu iklim) uygun tip (kanat aralar› genifl)
seçilmelidir. Kaba filtre + torba filtre kullan›lmal›d›r. 

2. Kondenser küçük olursa kondenzasyon bas›nc› yüksek
olur. Verim düfler ve elektrik tüketimi artar. Kompresör
ömrü k›sal›r. Kompresör ömrü Avrupa’da 20-25 sene,
bizde yaklafl›k 4-5 sene mertebesindedir. 

3. Amonyak sistemlerin, ilk yat›r›m› düflüktür, bak›r boru
kullan›lamaz ancak çelik boru kullan›labilir. Amonyak
zehirlidir ve kanserojendir. U.S.A. standartlar›nda
amonyak kullan›m› toplu yerlerde yasaklanm›flt›r. 

4. ‹stanbul’da su problemi vard›r. fiartland›r›lm›fl su çok
pahal›d›r. Hava so¤utmal› so¤utma grubu seçmek daha
uygundur. 

5. So¤utma kulesi kalorifer bacas›ndan uza¤a monte edil-
melidir (Korozyon sorunu).

6. Teraslardaki so¤utma kuleleri kalorifer bacalar›na yak›n
ise k›fl›n kulenin üzerini naylon veya benzeri malzeme
ile kapatmak gerekir. Kalorifer bacas›ndan ç›kan kurum-
lar DKP sactan imal edilen so¤utma kulelerinde afl›r› ko-
rozyona neden olmaktad›r. Paslanmaz çelikten so¤utma
kulesi imalat› pahal› oldu¤u için ancak çok özel durum-
larda tercih edilmektedir. So¤utma kulelerini kalorifer
bacalar›ndan olabildi¤ince uza¤a monte etmeye kalori-
fer bacas›n› ise daha yüksek yapmaya çal›flmal›d›r. 

2.17. FAN COIL

1. Otellerde ve ofis binalar›nda fan coil termostat kontrolu-
na ra¤men zon yap›lmal›d›r. Müflteri veya kullan›c› oda
termostad›n› sonuna kadar açmakta ve enerji kayb›na
neden olmaktad›r. 4 cephede 4 ayr› eflanjör ve zon siste-
mi olmal›d›r.

2. Fan coil fan›na oda termostad› ile kumanda etmek fan
sesini kesikli duymak anlam›na gelir. Sürekli ses rahat-
s›z etmez. Fan devreye girip ç›karken, ortaya ç›kan ke-
sikli ses rahats›z eder.

3. Kaj içine al›nacak fan coiller gizli tip (galvanizli ve boyun-
lu tip) seçilmelidir. Otel odalar› haricindeki binalarda tavan
tipi fan coil ve split cihaz kullanmaktan kaç›n›lmal›d›r. 
a. Filtre temizli¤i, bak›m ve servisi güçlük yaratmaktad›r.
b. Asma tavanda servis eleman›n›n parmak izleri kal-
maktad›r.
c. Cihaz alt›ndaki bölgede istenilen konfor flartlar› sa¤la-
namamaktad›r. 

4. Tavan tipi fan coil kullan›lan yerlerde (otel gibi) so¤ut-
ma devreye al›nmadan önce fan coil alt›ndaki ahflap ka-
paklar aç›k b›rak›lmal›d›r. 
a. Kontrol nedeniyle,
b. Su damlarsa ahflab›n çürümemesi için.

5. Fan coil sistem tasar›m›nda taze havan›n fan coil arka-
s›ndaki delik veya ›zgaradan (d›fl ortamdan) al›nmas› ye-
rine, taze hava santral›, kanallar ve menfezle odaya ve-
rilmesi daha do¤rudur. Fan coil taze havay› delik veya
›zgara ile d›fl ortamda olmas› halinde afla¤›daki sak›nca-
lar oluflur:
a. D›flar›dan ses ve gürültü gelir.
b. D›fl hava al›m› nedeniyle filtreler çabuk t›kan›r.
c. So¤uk bölgelerde (çok so¤uk olan tatil günlerinde ‹s-
tanbul’da dahil) serpantinlerin donma riski vard›r.
d. Rüzgarl› havalarda, d›fl hava kontrolsuz olarak içeri
girerek konfor flartlar›n› bozar.
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2.18. POMPALAR

1. Tesisat›n montaj çal›flmalar› bittikten sonra, sirkülasyon
pompalar›, çok yollu vanalar, debi ve bas›nç kontrol ar-
matürleri gibi hassas ekipmanlar tak›lmadan önce tesisa-
t›n tamam› bas›nçl› su ile y›kanmal› ve iyice temizlen-
melidir. Sistemin ilk devreye al›nmas› döneminde her
pompa girifline geçici olarak bir kaba filtre (pislik tutucu
yerlefltirilmesi faydal› bir uygulamad›r. Birkaç ayl›k bir
çal›flmadan sonra kapal› devrelerde süzgeç ç›kart›labilir.
Ancak süzgeç ileride olabilecek tevsi ifllemlerinden son-
ra tekrar kullan›lmak üzere muhafaza edilmelidir. Çal›fl-
malar s›ras›nda süzgeç s›k s›k temizlenmelidir. Sürekli
pislik tutucu ancak so¤utma kulesi gibi aç›k sistem pom-
palar›ndan önce kullan›l›r.

2. Kullanma suyu sirkülasyon pompas›n›n çal›flma süre-
cinde kaybedilen ›s› maliyeti yüksektir. Çözüm kullan-
ma suyu sirkülasyon pompas›n›n ekomatik panelin za-
man saatinden kumanda almas›d›r. Örne¤in konutlarda
bu pompa gece 11 ile sabah 6 aras›nda durmal›d›r.
Müstakil evlerde ve iflyerlerinde, kullan›lmayan gün-
düz saatlerinde bile, kullanma suyu sirkülasyon pompa

çal›flt›r›lmamal›d›r. 
3. Sirkülasyon pompalar›n› eski al›flkanl›klar›m›zdan vaz-

geçerek gidifle yerlefltirmek gerekir. Sistemin hava yap-
madan rahatça çal›flabilmesi için bu flartt›r. Ayr›ca üst
katlar›n ›s›nmama probleminin nedenlerinden biri orta-
dan kalkacakt›r.

4. Dirençleri farkl› ›s›t›c›lar ayn› sistemde yer al›yorsa,
farkl› bas›nçta sirkülasyon pompalar› kullanarak ayr›
zonlar yarat›lmal›d›r. Panel radyatörlerle döküm radya-
törler ayn› sistemde kullan›ld›¤›nda, direnci az oldu¤u
için döküm radyatörlerden daha çok su geçecektir. So-
nuçta panel radyatörün verimi azalacakt›r.

5. Pompalar›n alt›na yap›lacak temel detay fiekil 2’de ve-
rilmifltir. 

6. Pompalar› monte ederken iki pompa aras›nda 15-20 cm.
pompa ile beton kaide aras›nda 15-20 cm. mesafe b›ra-
k›lmal›, pompa temelleri bu ölçülere göre boyutland›r›l-
mal›d›r. (fiekil 3)

7. Sürekli çal›flan 3 HP’den büyük pompalar 1450 d/d ol-
mal›. 2800 d/d pompalar›n elektrik motorlar›n›n fanlar›
çok ses yapmaktad›r. 
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Siyah Mantar
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