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Dünyan›n hidrolik çevriminin temel prensibi, suyun kapa-
l› bir sistem olmas› ve önemli yeni bir su girifli olmamas›-
d›r. Dünyan›n 2/3’ü su ile kapl›d›r ve bu suyun %96.8’i
okyanuslardaki tuzlu su ve ancak %3,2’si taze ve tatl› su-
lard›r. Bu taze suyun yaklafl›k %75’i buzullarda donmufl
olarak ve %24,4’ü yeralt› suyu olarak bulunmaktad›r. Ne-
hirler, göller ve atmosferdeki su, toplam suyun ancak
%0,02’sini oluflturur.
Dolay›s›yla idare etmek zorunda oldu¤umuz su, yeryüzün-
deki kullan›labilir suyun %1’inden bile azd›r. Nüfusumuzun
h›zla artt›¤›n› göz önüne al›rsak, bu, do¤an›n en de¤erli kay-
na¤›n› giderek daha dikkatli kullanmak gere¤i kendili¤inden
ortaya ç›kar. 
Temiz su kaynaklar› göller, dereler, ›rmaklar, barajlar, çat›-
lardan vs. toplanan ya¤mur sular›d›r. Yeralt› su kaynaklar›
ise kuyular, derin kuyular, artezyenler ve p›narlard›r. fiekil
425’te ya¤mur çevrimi ve çeflitli su kaynaklar› flematik ola-
rak gösterilmifltir. 

16.1. SUYUN ARITILMASI

Temiz kullanma suyu ve içme suyunun ar›t›lmas›nda 5 ifllem
s›ralanabilir. 
Bunlar;
1. Ön filtrasyon,
2. Su yumuflatma,
3. Koku ve tat ar›nd›rmas›,
4. ‹nce filtrasyon,
5. Bakteriyolojik ar›tma 

16.1.1 Filtrasyon

Filtrasyon, eriyik olmayan maddelerin tamam›n›n veya ta-
mam›na yak›n miktar›n›n elenmesidir. 
Süzme Yöntemi ile Filtrasyon
Süzme, kat›lar›n tortulaflmas›n› sa¤layabilmek amac›yla su-
yun ak›fl h›z›n›n azalt›lmas› olay›d›r. Bu çözüm sadece yo-
¤un ve büyük ölçülü partiküllerin elenmesinde kullan›l›r.
Daha ince kat› partiküllerin sadece süzme yöntemi ile ayr›-
labilmesi için yar› durgun diye kabul edebilece¤imiz h›zlar-
da geçmesi gerekmektedir. 

fiekil 425. ÇEfi‹TL‹ SU KAYNAKLARI

16. TEM‹Z SU TES‹SATI 
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Bu sebepten dolay› süzme çözümü tek bafl›na kullan›lmaz;
tamamlay›c› ar›tma çözümleriyle birlikte kullan›l›r. Bunlar›
s›ralamak gerekirse: 
- Suyun giriflinde ›zgaralama ve kaba eleme: Milimetre-

ler ölçüsünde geçifl aral›klar› olan eleklerden, delikli
levhalardan ve ›zgaralardan su geçirilerek büyük bo-
yutlu pislikleri eleme olay›d›r (Burada amaç pompala-
r› korumakt›r).

- Giriflte çökertme yöntemi: Bu çözüm suda ince ve kü-
çük olan partiküllerin çevresini sar›p partikülleri bü-
yütmek ve yo¤unlaflt›rmak amac›yla suya reaktif ila-
vesidir. Bu durumda su daha kolay süzülebilir hale ge-
tirilir.

- Ç›k›fla filtre yerlefltirme: Bu çözüm su süzüldükten son-
ra daha hassas yüzeylerden oluflan filtrelere al›narak filt-
re edilmesidir.

Filtrasyon, berraklaflt›r›lmak istenilen suyun gözenekli bir
yüzeyden geçirilip (buna filtre diyoruz), gözeneklerden da-
ha büyük olan partiküllerin tutulmas› ve suyun geçmesine
izin verilmesi (gözeneklerden daha küçük olanlarla birlikte)
olay›d›r. 
E¤er as›l› maddeler filtrenin gözeneklerinden daha büyük
boyutlarda ise filtrenin yüzeyinde tutulurlar. Buna yüzeyde
filtrasyon ad› verilir. 
E¤er as›l› kat› maddeler filtrenin gözeneklerinden daha kü-
çük boyutlarda ise, bunlar›n baz›lar› gözeneklerin iç yüzey-
lerinde tutulabilir. O zaman buna hacimde ya derinlikte ve-
ya da filtre yata¤›nda filtrasyon denir. 
Kat› maddelerin filtre yüzeyinde zamanla tutulmas›yla, su-
yun geçiflini sa¤layacak olan delikler say›ca ve boyutça aza-
l›rlar. Bu olaya (kolmataj) t›kanma ad› verilir. 
Bu durumda filtre eden malzeme ya y›kanmal›, ya da de¤ifl-
tirilmelidir. 
Elek Filtreler
Hareketli zay›f filtrasyon yüzeyli (onlarca dm2’lik);  sente-
tik veya metalik iplerden dokunmufl olan elek filtreler 50 ile
100 µm’lik filtrasyon yapma özelli¤ine sahiptirler. Az kirli
sularda kullan›l›rlar. 
Elekler y›kanabilirler: 
Kartufl Filtreler
Kartufl filtreler az yüklü sulardaki as›l› malzemeleri olan za-
y›f harcaml› sularda (1-1,5 m3/h) zay›f filtrasyon yüzeyleri-
nin kullan›ld›¤› (kartufl bafl›na 5 ila 10 dm2) filtrelerdir. Filt-
re eden eleman 1 adet silindir dayanak ve üzerine geçirilen
kartufltan oluflur. 
Hassas kartufllar piyasada 50 µm’den 0,2 µm kadar de¤ifl-
mektedirler. 
- Kartufl filtrelerde genelde tek veya çok (multi kartufl)

kartufl ayn› bas›nç gövdesinde kullan›l›r. 
- Teller selüloz, polietilen, polipropilene malzemeden ya-

p›l›r. Ayr›ca antikolloid fonksiyonlu teller de kullan›l›r. 
- Kartufl filtreler y›kanmazlar, t›kand›klar› an filtrenin

aç›l›p içindeki kartuflun yenisiyle de¤ifltirilmesi gerek-
mektedir.

Mum Tipi Kartufllar
Bu kartufllar porselenden gözenekli yap›ya sahiptirler. Gö-
zenek ölçüleri 0,4 µm kadard›r. Bu tip kartufllar›n dezenfek-
tan özellikleri vard›r. Pasteur veya Chamberland tipi kartufl-
larda patojen özellikler bulunur. Debileri zay›f, bas›nç ka-
y›plar› yüksektir. Temizleyici özelli¤e sahiptirler.
Membranl› Filtreler 
Çok zay›f incelikteki gözenekli ortam, organik sentezle ger-
çeklefltirilir. ‹ki flekildedir. 
- Mikrofiltrasyon membranlar›

0,2 ila 0,9 µm aras›nda gözenek boyutlar› de¤iflir. ‹kinci
bir özelli¤i dezenfeksiyonu sa¤lamas›d›r. T›kand›klar›n-
da geri kazan›lamazlar.

- Ultra filtrasyon membranlar›
Gözenek boyutlar› 0,001 µm’e kadar inebilir. Geçen su
büyük bir hassasiyetle ar›t›lmaktad›r, bu tiplerde çok ça-
buk t›kanma ortaya ç›kabilir. Bu sebepten dolay› giriflte
bir süpürme debisi ayarlanmal› buna ilave bir at›k ç›k›fl›
(bu debiye ba¤l› olarak) oluflturulmal›d›r. Bu da memb-
ran›n üzerinde birikmeyi önler. 

Filtre Yataklar› ile Filtrasyon (Kum Filtreler)
Filtreler, aç›k, atmosfer bas›nc›yla kendi gravitesiyle çal›flan
filtreler ve kapal› bas›nç alt›nda çal›flan filtreler diye s›n›f-
land›r›labilirler.
Bas›nçl› filtre örne¤i fiekil 426’da görülmektedir. Bu filtre-
lerde filtrasyon h›z› 4-12 m3/m2.h de¤erindedir. Ters y›ka-
mada A vanas› kapal›, C ve B aç›kt›r. Bas›nçl› hava kumu
kirden temizler. 
Aç›k bas›nçs›z filtre yataklar›nda ise filtrasyon h›z› 0,2 ile
1,15 m3/m2.h aras›ndad›r. Düflük h›z nedeniyle çok fazla yer
kaplar. Kumun üst tabakas›n›n temizlenmesi gerekir.
Aç›k filtreler çok önemli debilerde kullan›l›rlar (fiehir flebe-
kesi ar›tmas› gibi). Bu filtrelerde filtre edici elemanlar ge-
nelde kum veya antrasit ya da ikisinin kar›fl›m›, çok nadiren
de aktif karbondur. 
Filtre eden malzemelerin y›kanmas›, ya suyun debisinin ters
çevrilmesiyle, ya da suyun dönüflüyle beraber zay›f bas›nçl›
(0,1-0,2 bar) hava üflenmesiyle yap›l›r.
Bas›nçl› filtreler, genelde metal olan silindirik bir gövdeden
bu gövdenin üzerinde ve içinde su girifl ve ç›k›fl boru ba¤-
lant›lar›ndan; bu borular›n üzerilerinde otomatik veya ma-
nuel vanalardan oluflurlar. Bu vanalar›n görevleri çeflitlidir;
filtrasyon, y›kama ve durulama gibi. 

16.1.2. Su Yumuflatma

Sodyum permutasyonu metoduyla yap›lan su yumuflatma ifl-
lemi; kuvvetli katyonik özellikli reçinenin sodyum klorür
(NaCl) ile rejenere edilmesiyle gerçekleflmektedir. 
Sert suyun bu tip reçine ile temas›nda, reçine Kalsiyum
(Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlar›n› kolayl›kla üzerinde
tafl›d›¤› Sodyum (Na) iyonuyla de¤ifltirir. Su yap›s› itiba-
riyla kalsiyum ve magnezyum bak›m›ndan fakirleflir, sod-
yum bak›m›ndan zenginleflir yani sert bir sudan, yumuflak
su elde edilir.
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Reçine doyma noktas›na geldi¤inde, sodyum bak›m›ndan
zengin bir solusyonun yard›m›yla kendini yenilemesi yani
rejenerasyonu gerçeklefltirilir. Pratikte bu solusyon, kaya tu-
zundan veya pastil tuzdan haz›rlan›r. (Saf NaCl)

16.1.3. Renkten ve Kokudan Ar›nd›rma

Suda bazen renge, kokuya veya kötü bir tada rastlan›r. Bu-
nun nedeni afla¤›daki maddelerdir: 
- Baz› eriyik haldeki organik maddeler: Fenolik bileflimler.
- Baz› gazlar: Klor, Hidrojen Sülfür.
- Baz› mineral tuzlar: Demir tuzlar› veya manganez tuzlar›. 
Bütün bunlar için, genelde aktif karbon filtreden geçirmek
veya oksidasyona u¤ratmak veya her ikisinin bir kombinas-
yonunu kullanmak gerekir. 
Aktif Karbon
Aktif karbon en fazla kullan›lan ve en geçerli emicilerden
biridir.
Toz halde bulunan aktif karbon, içilebilir sular›n ar›t›lmas›n-
da tamamlay›c› rolü üstlenir. 
Emici madde, yüzeyine, kimyasal minarelleri veya organik
mineralleri çekerek emme olay›n› tamamlar.
De¤iflebilen Kartufllu Filtreler
1 m3/h’›n alt›ndaki debiler için kullan›l›rlar. K›saca söküle-
bilir bir filtre gövdesinden ve de sellüloz tellerden yap›lm›fl
aktif karbon içeren kartufllardan oluflurlar. Kartufllar t›kand›-
¤›nda yenisi ile de¤ifltirmek gerekmektedir. 
Y›kanabilir Filtreler
Kum filtrelerinin gövdeleri bu filtreler için de kullan›labilir.
Bu filtreler otomatik veya manuel vana kumandalar› ile dü-

zenli ters y›kama yap›larak kullan›l›rlar. 
Elenecek maddelerin konsantrasyonuna göre 1 m3/h suya
0,06 ila 0,2 m3 aktif karbon kullan›l›rlar. 

16.1.4. Bakteriyolojik Ar›tma

Klor ve Türevleriyle Yap›lan Oksidasyon
Klor ve türevleri (hipoklorit ve klorosiyanurat) istenmeyen
organik maddeleri, asitleri oksitleyerek parçalama özellikle-
rine sahip kuvvetli oksidantlard›r.
Yap›lan klor dozaj›n›n etkili olabilmesi için 0,5 - 2 saat ara-
s› bir temas süresine ihtiyaç vard›r. Bu süre sonras› istenme-
yen organik maddeler parçalanm›fl olurlar. Klorun en kuv-
vetli oldu¤u pH gam› 7 ila 7,4 aras›d›r. 
Kritik Nokta (Break point)
Gerekli olan klor miktar› parçalanacak maddelerin yap›s›na
ve konsantrasyonuna göre de¤iflir.
Genelde tutarl› bir klor dozaj›ndan sonra yap›lan 1 saatlik te-
mas, ilk etapta klor miktar›n› maximuma, ard›ndan minimu-
ma, sonra yine max. fleklinde bir devinime sokar. Kritik nok-
ta serbest klor miktar›n›n en düflük oldu¤u seviyededir. (Her-
hangi bir klor içeren kimyasal madde eklemesi yapmadan)
Klor eklenmesi ile oluflan bileflimler (kloramin, klorofenol)
sudaki istenmeyen tatlar› olufltururlar. Kritik noktaya uygun
yap›lacak dozajlama ile tat ve renk aç›s›ndan minimum nok-
taya ulaflabiliriz. Bu kritik nokta her su için de¤iflir. Bu sebep-
ten dolay› yap›lmas› gereken olay, ilave bir klor dozaj› yap-
makt›r. (Kritik noktan›n üzerinde) Ard›ndan aktif karbon ile
kloru geri al›p 0,4 ila 0,6 mg/l gibi bir serbest klor seviyesine
indirmektir. Yap›lan dozaj yaklafl›k 5 g/m3 civar›ndad›r.

fiekil 426. BASINÇLI F‹LTRE
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Ultraviyole Cihaz›
Ultraviyole cihaz› insan sa¤l›¤›na zararl› olabilecek bir kim-
yasal madde kullan›lmaks›z›n, suya bulaflan mikroplar› su-
yun tad›n› bozmadan öldürmeye yarar. Bakteri, mantar, küf
sporlar› ve virüs gibi canl›lar mor ötesi ›fl›na maruz kald›k-
lar›nda, hücre zar›ndan içeriye nüfuz eden enerji, hücrenin
DNA yap›s›n› bozarak hücrenin ço¤almas›n› önler. 
Bu tip cihaz al›rken önce suyun ›fl›k geçirgenli¤i belirlenme-
lidir. Buna göre ultraviyole ampulünün ›fl›k gücü belirlenir.
‹stanbul için ›fl›k geçirgenli¤i %12 olup, 40 mJ/cm2 ampul
yeterlidir. Ayr›ca di¤er önemli bir dizayn parametresi seçilen
cihaz›n debisidir. Malzeme olarak paslanmaz çelik gövde
kullan›lmal›d›r.

16.2. TEM‹Z SO⁄UK SU TES‹SATI

Temiz so¤uk su tesisat›; borular, fittings armatürler, su sa-
yaçlar›, temiz su deposu, hidrofor tesisat›, haval›klar ve ba-
s›nç regülatörlerinden oluflur. 
fiehir flebekesine suyun teminiyle ilgili iki örnek depolama
ve da¤›t›m uygulamas› flematik olarak fiekil 427 ve 428’de
verilmifltir.
Normal olarak temiz su flehir flebekesinden beslenir. Tek
boru ile kullanma yerlerine ulafl›l›r. Gerek flehir flebekesi
suyunun yeterince temiz olmamas› ve gerekse yeterli ol-
mamas› nedeniyle, günümüzde su s›k›nt›s› olan büyük fle-
hirlerimizde, normal temiz su tesisat›nda iki temel de¤iflik-
lik gündemdedir: 

1- fiehir fiebekesinden veya Kuyudan Beslenen Suyun

Ar›t›lmas›

Suyun depoya girmeden önce çeflitli yöntemlerle filtre edi-
lip, ar›t›lmas› ifllemidir. Bu ifllem sonucu içilebilir kalitede
elde edilen su, paslanmaz çelik depoda veya fayans kapl› ka-
pal› betonarme depoda depolanmal›d›r.
2- Temiz su Tesisat›n›n, ‹çilebilir Su ve Kullanma Suyu

Olarak ‹kiye Ayr›lmas›

Bu durumda iki farkl› kaynaktan beslenen iki so¤uk su tesi-
sat› yap›lacakt›r. ‹çilebilir su mutfak ve banyoda kullan›la-
cakt›r. Kullanma suyu ise kirli (gri ve yar› gri) suyun ar›t›l-
mas› ile elde edilir. Ar›tma ifllemine tabi tutulmayan kuyu
suyu da bu amaçla kullan›labilir. Bu su çelik depolarda ve-
ya betonarma depolarda depolan›r ve sadece tuvaletlerde,
so¤utma kulelerinde ve bahçe sulamada kullan›l›r. 

16.2.1. Suyun Depolanmas› 

Sürekli su kesintilerinin oldu¤u ‹stanbul gibi flehirlerde te-
miz suyun depolanmas› gerekmektedir. 
Depo hacminin belirlenmesi için öncelikle günlük su tüketimi
belirlenmelidir. Günlük su tüketim de¤erleri Tablo 429’da çe-
flitli uygulamalar için verilmifltir. Yap›n›n günlük su ihtiyac› bu
tablodan belirlenebilir. Depo hacmi binan›n 2 veya 3 günlük su
ihtiyac›n› karfl›layacak büyüklükte seçilir. Su depolar›n›n top-
lam su kapasitesi yukar›da belirtilen de¤erde olmak kayd› ile,
iki adet su deposu yap›lmas›nda her zaman fayda vard›r. E¤er
flehir suyu fazla kireçli ise, depolardan biri ham su deposu, di-
¤eri yumuflat›lm›fl su deposu olarak kullan›labilir. Temiz su de-
polar› kagir olmal›d›r. Çelik saç depolar hem sa¤l›k yönünden,
hem de ömür yönünden sak›ncal›d›r. Betonarme su depolar›-
n›n içi derzsiz fayansla kaplanmal›d›r. Su deposu girifllerine 2
adet 2” flatör, kapa¤a yak›n bir yerde oluflturulan kollektör
üzerine, monte edilmelidir (2” flatörün ç›k›fl a¤z› max. 1/2”

fiekil 427. CAZ‹BE ‹LE DA⁄ITIM

fiekil 428. POMPALI DA⁄ITIM Tablo 429. TEM‹Z SU ‹HT‹YACI

Konutlar

‹çme, yemek piflirme, temizlik

Bulafl›k makinas›

Çamafl›r makinas›

Tuvalet

Dufl

Banyo

Dufllu konut toplam tüketimi

Banyolu konut toplam tüketimi

Genel yerler

Misafirhane, Pansiyon

Oteller

Lüks oteller

Okullar

Çocuk yuvalar›

Hastaneler

Bürolar, iflyerleri

Al›flverifl merkezleri

Kafeterya

Lokanta

Spor salonlar›

Sarfiyat

20

20

20 - 40

25

20

30 - 50

80 - 150

120 - 200

100

200 - 600

1100

5

100 - 120

250 - 650

40 - 60

3 - 5

15 - 25

20 - 100

20 - 30

Birimi

L/gün.kifli

L/gün.kifli

L/gün.kifli

L/gün.kifli

L/gün.kifli

L/gün.kifli

L/gün.kifli

L/gün.kifli

L/gün.kifli

L/gün.yatak

L/gün.oda

L/gün.ö¤renci

L/gün.çocuk

L/gün.hasta

L/gün.kifli

L/gün.m2

L/gün.müflteri

L/gün.müflteri

L/gün.kifli
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kapasitededir). fiebeke suyu di¤er uygulamalar için de tavsiye
edilmekle birlikte, özellikle lüks otel gibi uygulamalarda filtre
edilip, yumuflat›ld›ktan sonra depolanmal›d›r. Yumuflatma so-
nunda 5°F sertli¤inde su yeterlidir. Deponun temizli¤i için, iki
ayr› bölmeden yap›lmas› faydal›d›r. 
Su depolama ayn› zamanda yang›n rezervi olarak baz› uygula-
malarda flart koflulmufltur. Yang›n suyu deposu ayr› yap›labile-
ce¤i gibi, kullanma suyu rezervine yang›n suyu rezervi ilave
edilmifl toplam su ayn› depoda da saklanabilir. Bu durumda
yang›n suyu rezervinin baflka amaçla kullan›lmamas› için ön-
lem al›nmal›d›r. Betonarme su depolar› az yer kaplad›klar› ve
kolay temizlenebildikleri için tercih edilmelidir. (fiekil 430)
Depo ‹çi
a. Su depolar›n›n döfleme ve duvarlar› (hatta tavan›) göze-

nekli olmayan düzgün ve kolay temizlenebilir malzeme
ile kaplanmal›d›r. Döfleme ve duvarlar için sudan etkilen-
meyen kaliteli fayans›n derzsiz ifllenmesi tavsiye edilir.

b. Su depolar›n›n tavan›nda (su buhar›n› ve kondenzasyonu
önlemek için) altta su yal›t›m›, üzerinde ise ›s› yal›t›m›
yap›lmas› tavsiye edilir.

c. Su depolar›n›n döflemesinde su ç›k›fl noktas›n›n alt›nda
çökelti toplama çukuru yap›lmal›d›r. (50x50 cm., derin-
lik 20÷30 cm.) su deposu taban›ndaki meyil bu çukura
do¤ru yap›lmal›d›r. 

Pis su çukuru: 60x100 cm. derinlik 100 cm. Su deposu taban
kotunu makina dairesi kotundan yüksek tutup, pis su çuku-
ru yerine d›flar›ya süzgeç koymak (min. Ø 100 ç›k›fll› 24x24)
daha iyi çözümdür. Bu yap›lamazsa pis su çukuru infla edil-
meli ancak max. su seviyesi su deposu içindeki çökelti çu-
kurunun alt›ndan 20 cm. daha afla¤›da tutulmal›d›r. 
Ba¤lant› Nozullar›
Boflaltma nozulu (Detay A) 
Küçük depolarda min. 2” (10 m3’e kadar)
Büyük depolarda min. 4”
Su ç›k›fl nozulu (Detay A) 
1 1/2”dan küçük yap›lmamal›d›r. Su tüketim kapasitesine
ba¤l› olarak hesaplan›r.
Su deposu ç›k›fl› ile hidrofor pompas› aras›nda titreflim önle-
yici elemanlar kullan›lmal›d›r. (Su deposu ç›k›fl nozulunun
titreflimlerden etkilenip, s›zd›rmamas› için.)
Taflma nozulu (Detay A)
Küçük depolarda 2” (10 m3’e kadar)
Büyük depolarda 4” 
Su Girifl Nozulu
Su deposu kapa¤›n›n yak›n›na monte edilmelidir. (Flatöre
servis için) 
Çat› katlar›ndaki su depolar›n›n ç›k›fllar›na monte edilen
çek valfler, imkan bulunabilirse, depodan en az 50 cm. afla-

fiekil 430. BETONARME SU DEPOLARI
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¤›da bulunmal›d›rlar.
Tablo 431’de prizmatik depo saç kal›nl›klar›, fiekil 432’de
galvanizli silindirik yat›k tip, fiekil 433’de dik tip su depola-
r› ölçüleri verilmifltir. 

16.2.2. Suyun Bas›nçland›r›lmas› 

fiebeke bas›nc›n›n suyu üst katlara tafl›maya yeterli olmad›-
¤› yüksek binalarda ve depolama yap›lan binalarda temiz su-
yun bütün kullan›m yerlerine ulaflt›r›labilmesi için hidrofor-

Tablo 431. PR‹ZMAT‹K T‹P SU VE YAKIT
DEPOLARININ M‹N‹MUM SAC KALINLIKLARI

Tank Yüksekli¤i

1.5 metreye kadar

(max. 2 m3 depolarda)

2.5 metreye kadar

(max. 10 m3)

2.5 - 4 metre aras›

Taban ve Duvarlar

3 mm.

5 mm (ideal)

4 mm (min.)

6 mm (ideal)

5 mm (min.)

Tavanlar

3 mm.

4 mm (ideal)

3 mm (min.)

5 mm (ideal)

4 mm (min.)

fiekil 432. YATIK T‹P SU DEPOLARI (Galvanizli)
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lardan veya yükse¤e yerlefltirilen depo + pompa sistemlerin-
den yararlan›l›r. fiekil 434’de yüksek yap›larda suyun kulla-
n›m yerlerine ulaflt›r›lmas› ile ilgili çeflitli imkanlar bir ara-
da flematik olarak verilmifltir. 
1. Bas›nc›n yeterli olabildi¤i yerlere kadar do¤rudan ana

flebekeden su ba¤lanabilir.
2. Hidrofor tank› ile yeterli sabit bas›nçta tutulan su kullan-

ma yerlerine gönderilebilir.
3. Yüksekteki depolara pompalanan su, buradan yer çekimi

ile alt kattaki kullan›m yerlerine kendili¤inden akar.
4. Hidrofor tank› üzerindeki bas›nçl› hava sistemi bas›nç

alt›nda tutar. Burada depoda su seviyesi alt ve üst iki se-
viye aras›nda otomatik olarak kontrol edilirken buna
ba¤l› olarakta sistemdeki bas›nç alt ve üst iki de¤er ara-
s›nda oynar. Alt ve üst bas›nçlar aras›ndaki fark genellik-
le 1,5-2 bar mertebesinde tutulur.

5. Bu sistemde görülen ara bas›nç k›rma depolar› yerine günü-
müzde bas›nç düflürme (ayarlama) vanalar› kullan›labilir. 

fiekil 433. D‹K T‹P SU DEPOLARI
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16.2.3. Hidroforlar

Bas›nc› düflük bir ak›flkan› (genellikle su) belli bir rezervu-
ardan veya direk flehir flebekesinden alarak gereken bas›nç
ve debide kullan›ma sunan ve iflletimini kullan›m flartlar›na
göre kendisi tamamen otomatik olarak gerçeklefltiren pom-
pa sistemlerine tesisat mühendisli¤i terminolojisinde hidro-
for denilmektedir. 
‹çme ve kullanma suyunun bas›nçland›r›lmas›nda kullan›lan
hidroforlar, DIN 1988 normunun 5. bölümüne göre tam oto-
matik çal›flan, paket tip, çok pompal› hidroforlar olarak ön-
görülmekte ve hidrofor kapasitesi belirlenirken asgari bir
pompan›n yedek pompa olarak planlanmas› flart koflulmak-
tad›r. (Resim 435) 
DIN 1988 normunun 6. bölümünde tariflenen yang›n sön-
dürme suyu hidroforlar› için pompa say›s› ve yedekleme

fonksiyonu olarak herhangi bir zorunluluk getirilmemekte
ve bu hidroforlar›n tek pompal› olabilmesi kabul edilmekte-
dir. Ancak yang›n hidroforlar›n›n kendi bünyesi içinde bir
çeflit “otomatik test ve ar›za bildirim sistemiyle” donat›lma-
s› öngörülmektedir. Buna göre yang›n hidroforlar›n›n günde
asgari bir kez kendi kendini belli bir süre çal›flt›rarak faali-
yet kabiliyetini test etmesi ve bir ar›za halinde bunu uygun
bir flekilde sinyalize etmesi istenmektedir. Ancak hidroforla-
r›n çok pompal› olarak yap›lmas›n›n DIN normunun öngör-
dü¤ü otomatik yedekleme zorunlulu¤unun yan›s›ra,
- Debi art›r›m› gerçeklefltirilmesi
- ‹flletimde elektrik tasarrufu sa¤lanmas› 
- Tesisatta oluflabilecek floklar›n asgariye indirilebilmesi
- ‹flletim güvenirlili¤inin  yükseltilmesi
- Standart tip üretimi olan malzeme kullan›labilmesi 

fiekil 434. SUYUN BASINÇLANDIRILMASI
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gibi baflka önemli teknik ve ekonomik nedenleri de vard›r.
Ayn› tafl›y›c› flase üzerine yerlefltirilmifl pompalar, bu pom-
palar›n birbirine irtibatland›¤› emifl ve basma kollektör bo-
rular›, otomatik bir iflletim için gerekli olan bas›nç veya de-
bi alg›lay›c› sensörler, membranl› bas›nçl› tank, elektrik
kontrol panosu ve emniyetli bir iflletim için gerekli olabile-
cek her türlü di¤er ekipman modern bir paket hidroforun
üzerinde yer almaktad›r. 
Hidroforun çal›flma özelliklerine ba¤l› olarak, paket hid-
roforlar›n bas›nç ç›k›fl›na ayr›ca, daha büyük hacimli bir
membranl› bas›nçl› tank ba¤lanmas› gerekebilir (Resim
436). Emifl ve bas›nç kollektörlerinin tesisata ba¤lanmas›
ve elektrik flebeke hatt›n›n hidrofor panosuna giriflinin ya-
p›lmas›yla birlikte paket hidrofor çal›flmaya haz›r konuma
gelmektedir. 

16.2.4. Temiz Su Tesisat›

Bir yap›ya ait temiz su tesisat› boru flebekesi bölümleri fie-
kil 437’de gösterilmifltir. Bina d›fl› tesisat yeralt›ndad›r. Bina
içi tesisat ise genellikle aç›ktad›r ve yerüstünde bulunur. 
Bina temiz su tesisat›n›n üç ana bölümü; 
1- Bina ba¤lant› hatt›,
2- Su sayac›,
3- Kullanma hatt› olarak görülmektedir. Burada depolama
ve bas›nçland›rma gösterilmemifltir. 
Tesisatta kullan›lan çeflitli çaptaki borulardan geçebilecek
en düflük su miktarlar› ve ayn› miktar› geçirebilmek için en
küçük çapl› (DN 15) borudan en az kaç adet kullan›lmas› ge-
rekti¤i, fikir vermek aç›s›ndan Tablo 438’de verilmifltir.
Bina içinden geçen so¤uk su borular› terlemeye karfl› mutla-
ka izole edilmelidir. Bina d›fl›ndan geçen su borular› ise don-
may› önlemek için izole edilirler. Tablo 439’da farkl› yerler-
deki temiz su borular›nda gerekli izolasyon kal›nl›klar› ve-
rilmifltir. Duvar ve toprak alt›na monte edilen borular koroz-
yona karfl› izole edilmelidir. Toprak alt›na döflenen borular,

d›fl hava s›cakl›¤›na göre de¤iflen don seviyesinin daha alt›n-
da olmal›d›r. Bu seviye Türkiye için 80-150 cm aras›nda de-
¤iflmektedir. 
Bina Ba¤lant› Hatt›
Do¤rudan ana kanaldan al›nan kol, yaklafl›k 1 metre derin-
likte yeralt›ndan binaya ulafl›r. Bu boru üzerine inflaat yap›-
lamaz. Ana kanaldan ç›k›fl yak›n›nda bir vana bulunmal›d›r.
Ayr›ca bina giriflinde sayaçtan önce bir ay›rma vanas› konul-
mal›d›r. Yeralt›ndaki boru korozyona karfl› korunmal›d›r.  
Su Sayaçlar›
Tablo 440’da konutlarda kullan›lan sayaç boyutlar› ve debi-
leri verilmifltir. Sayaçlar tesisata, bozulduklar› zaman tamir
için yerinden sökülebilecek flekilde ba¤lan›r. Bu nedenle her
iki taraf›nda kapama vanas› olmal›d›r.
Su sayaçlar›n›n montaj› tesisat yap›l›rken yap›lmal›d›r.
Su saatinin, bulundu¤u yerde, d›fl etkenlerden korunmufl ol-
mas› gerekir. Bina d›fl›nda bulunan sayaçlar için özel kapak-
l› bir çukur yap›lmal›, bu çukurdan d›flardan giren suyun tah-
liye imkan› olmal› ve donmaya karfl› önlem al›nmal›d›r. Su
sayac›na ulafl›m ve okuma kolay olmal›d›r. Ev tipi sayaçla-
r›n d›fl›nda büyük debiler için farkl› tipte sayaçlar mevcuttur.
Ancak bunlar üzerinde durulmayacakt›r. Su sayac›nda ba-
s›nç kayb› 0,5 bar (=5 mSS) de¤erini geçmemelidir. 

16.3. TEM‹Z SICAK SU TES‹SATI

S›cak su haz›rlay›c›lar›
1. Lokal (tekil) - Merkezi 
2. Depolu - Eflanjörlü 
olarak gruplara ayr›labilir. 

16.3.1. Tekil (Lokal) Su Is›t›c›lar

Bu cihazlarda ›s› kayna¤› su ›s›t›c›n›n içindedir. Yak›t yanma-
s› veya elektrik enerjisi ile su ›s›t›l›r. Çok çeflitli tipleri olmak-
la birlikte sadece gaz yak›tl› flofbenler (ani su ›s›t›c›s›) ve elekt-
rikli termosifonlar (depolu su ›s›t›c›s›) üzerinde durulacakt›r. 

Resim 435. DIN 1988 NORMUNA UYGUN 
ÜÇ POMPALI B‹R PAKET H‹DROFOR

Resim 436. ‹K‹ POMPALI B‹R PAKET H‹DROFOR VE
MEMBRANLI BASINÇ TANKI
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fiekil 437. TEM‹Z SU TES‹SATI

Tablo 440. KONUT T‹P‹ SO⁄UK SU SAYAÇLARI

Da¤›t›m Hatt› Çap› DIN

Vmin (L/dak)*

Ayn› debiyi geçirecek

min. DN 15 boru say›s›

*En büyük çapl› borularda min. ak›fl h›z› 0.5 m/s.

Tablo 438. AÇIK BORULARDA
EN DÜfiÜK AKIfi DEB‹LER‹

25

15

1

32

25

2

40

38

3

50

59

4

65

100

6

80

151

9

100

236

14

Tablo 439. TEM‹Z SO⁄UK SU BORULARINDA
M‹N‹MUM ‹ZOLASYON KALINLI⁄I

Borunun Geçti¤i Hacim

Serbest ›s›t›lmayan oda

Serbest ›s›t›lan oda

Kanalda s›cak su hatt› olmaks›z›n

Kanalda s›cak su hatt› birlikte

fiaftta kolon

Duvar geçiflinde s›cak su hatt› ile birlikte

Beton kat geçiflinde

Is› iletim katsay›s›,  λ=0.040 W/(m.K)

‹zolasyon Kal›nl›¤› (mm)

4

9

4

13

4

14

4
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Gazl› fiofbenler
Do¤al gaz ve s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz› (tüpgaz) ile çal›fl›r.
Genellikle ani ›s›t›c›l› (eflanjörlü) tipi kullan›l›r. Ana bölüm-
leri; su ›s›t›c› kanatl› borulu eflanjör, atmosferik brülörlü
yanma odas›, gaz kontrol ve güvenlik donan›m›; gövde, su
ve gaz borular› olarak say›labilir. 
fiekil 441’de bir gazl› flofben flematik olarak verilmifltir. 
Aç›k yanma odal› ve do¤al gazl› flofbenler mutlaka bacaya
ba¤lanmal›d›r. Baca olmayan yerler için ise hermetik (kapa-
l› yanma odal›) tipleri mevcuttur. Hermetik tiplerde iç içe iki
boru ile yanma havas› d›fl duvardan, d›flardan al›n›r ve yan-
ma ürünleri ayn› yere at›l›r. Mecbur olmad›kça hermetik ci-
haz kullan›lmamal›d›r. Hermetik tipler hem daha pahal›d›r,
hem de bacal› cihazlar daha güvenlidir. Gazl› flofbenler ban-
yo gibi iç hacimlere konulmamal›d›r. Yanma havas›n›n yete-
ri kadar beslenmesi için, flofbenin yerlefltirildi¤i hacmin bü-
yüklü¤ü ve d›fl hava ba¤lant›s› önemlidir. 
fiofben su ba¤lant›s› fiekil 442’de flematik olarak verilmifltir.
fiofbene ba¤lanan so¤uk su flebeke bas›nc›n›n sabit olmad›¤›
yerlerde flofbenlerin stabil çal›flmas› mümkün de¤ildir. Gazl›
flofbenlerin kullan›ld›¤› yap›larda hidrofor kullan›lmal›d›r. Su
s›cakl›¤› ise on-off veya oransal olarak kontrol edilebilir. Da-
ha konforlu olan oransal kontrolda, su ayarlanan s›cakl›¤a
yaklaflt›kça gaz orant›l› olarak azalt›l›r ve alev giderek küçü-
lür. Su kullan›lmad›¤› zaman gaz kesilir ve ana alev söner.
fiofbenlerde su s›cakl›¤› 35-62°C aras›nda ayarlanabilir. Bu

cihazlar›n verimleri ise %70-92 aras›nda tipe göre de¤iflir.
fiekil 443’de Buderus ak›ll› kombi ile ilgili teknik bilgi veril-
mifltir. Bu cihaz 20.000 kcal/h kapasiteye kadar hem ›s›tma s›-
cak suyu, hem de kullanma s›cak suyunu temin eder. Modü-
lasyon kontrollü olup, 2.1 litre büyüklükte mini boyler içerir.  
Elektrikli Termosifonlar
Kullanma s›cak suyunun lokal olarak üretilmesinde en gü-
venli ve konforlu cihazlar elektrikli termosifonlard›r. Bu ci-
hazlar depolu olup, 10°C’deki so¤uk su giriflinde 1 kWh
elektrik enerjisi ile 50°C’de 20 litre veya 37°C’de 30 litre s›-
cak su verebilirler. 
Dolay›s› ile;
Mutfak için 5, 15 veya 30 litre kapasiteli
Lavabo için 3 veya 5 litre kapasiteli 
Dufl için 30 veya 60 litre kapasiteli 
Banyo (küvetli) için 60 veya 80 litre kapasiteli 
bir elektrikli termosifon yeterlidir. Is›l verimleri %98, kul-
lanma verimleri %70-75 mertebelerindedir. 60 ve 80 litre
termosifonlar›n ›s›t›c›lar› genelde 2-2,5 kW gücündedir. 
Elektrikle termosifonlar›n çok çeflitleri olmakla birlikte, en
çok kullan›lan tipi yüksek bas›nçl› olan›d›r. fiekil 444’de
elektrikli termosifon görülmektedir.  
Villalarda S›cak Su Tesisat›
Villalarda s›cak su üretmek için %109 verimli yo¤uflmal›
duvar tipi villa kaloriferi kullanmak, hem yak›t maliyeti
hem de yer kazanc› aç›s›ndan büyük avantajlar sa¤lamak-
tad›r. Modülasyonlu ve elektronik kumandal› bu sistemler-
de hem ›s›tma s›cak suyu hem de kullan›m s›cak suyu elde
edilmektedir.  

16.3.2. Güneflle S›cak Su Haz›rlanmas› 

1. Günefl enerjisinden yararlanarak, su ›s›tma iflleminde
y›lda %40 oran›nda yak›ttan tasarruf sa¤lanabilir.

2. Kollektör alan› daire bafl›na 4-6 m2 olabilir. 40° e¤imle
güney yöne bakmal›d›r. fiekil 445’de düz kollektör deta-
y› verilmifltir.

3. Enerji depolamak üzere kullan›lacak boyler hacmi en az
200 lt olabilir.

4. fiekil 446’da sistem flemas› verilmifltir. Depo ve borular
›s› kayb›na karfl› izole edilmelidir. 

5. Sistemdeki suyun donmas›na karfl› antifriz kullan›l›r. 
6. fiekil 446’da görülen sistemde X noktas›ndaki s›cakl›k

Y’deki s›cakl›¤› 2-3 °C geçerse pompa çal›flmaya bafllar. 
7. Güneflin yetersiz oldu¤u dönemlerde devreye konvan-

siyonel boyler girer. Modern sistemlerde her iki boyler
tek depoda birleflir. Ayn› depoda iki farkl› devrenin bes-
ledi¤i alt alta iki ayr› serpantin bulunur. Konvansiyonel
sistemin besledi¤i serpantin üsttedir. 

Daha genifl bilgi için 8.6. Güneflle Is›tma bölümüne bak›n›z.

16.3.3. Merkezi Kullanma S›cak Suyu Sistemleri

Çeflitli merkezi kullanma s›cak suyu haz›rlama sistemleri ol-
makla birlikte, bugün en yayg›n kullan›lan sistem boylerli s›-
cak su sistemleridir. Bu sistemde s›cak su kazan›ndan elde

fiekil 441. GAZLI fiOFBEN

fiekil 442. TERMOS‹FON, fiOFBEN
SO⁄UK SU BA⁄LANTI HATTI ELEMANLARI
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fiekil 443. 
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edilen s›cak su ile (veya buhar kazan›ndan gelen buharla)
boylerdeki su ›s›t›l›r ve bu kullanma suyu tesisata verilir. Do-
lay›s› ile boylerde bir ›s›tma devresi, bir de kullanma devre-
si bulunmaktad›r. fiekil 447’de serpantinli bir boyler kullan›-
lan merkezi s›cak su sistemi flematik olarak gösterilmifltir. 
Günümüzdeki boylerli sistemlerde flebekeden gelen so¤uk
su do¤rudan boylere verilir. Dolay›s› ile boyler kullanma su-
yu taraf›nda genellikle, standart olarak 10 bar bas›nca daya-
n›kl›l›k istenmektedir. Is›tma taraf› bas›nç dayan›m› ise ›s›t›-
c› yüzeylerin cinsine göre de¤iflir. Çift cidarl› boylerlerde
›s›t›c› taraf› bas›nç dayan›m› düflüktür, 3 bar ile s›n›rl›d›r.
Serpantinli boylerlerde ise ›s›tma taraf›nda 25 bar bas›nca
kadar ç›kabilmektedir. 

Boylerler kuvvetli korozyon etkisine maruzdurlar. Korozyona
karfl› suyla temasta olan yüzeylerin korunmas› gerekir. Bu
amaçla çelik boylerlerde galvanizleme, emaye kaplama, plas-
tik kaplama, s›rlama (camla kaplama) gibi teknikler kullan›l›r
veya malzeme olarak paslanmaz çelik veya alafl›ml› çelik kul-
lan›l›r. Ayr›ca anodik koruma yöntemleri uygulan›r. Hijyenik
ortam sa¤lanmas› ve korozyona dayan›kl›l›k yönünden k›r›l-
maz cam kaplama yöntemi en ideal koruma yöntemidir. 
Merkezi Boylerli Sistemlerin Avantajlar›
1. Depolama dolay›s› ile pik yük yayg›n hale getirilmifltir.
2. K›sa bir sürede tüketilebilecek büyük miktarda s›cak su

emre amadedir.
3. S›cakl›k kontroluna uygundur.

fiekil 444. AÇIK ÇIKIfiLI ELEKTR‹KL‹ ISITICI

fiekil 445. DÜZ KOLLEKTÖR DETAYI
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4. Küçük kazan güçleri, büyük miktarda ani kullanma s›-
cak suyu talepleri için yeterli olabilmektedir.

5. Sistem emniyetlidir. 
6. Lokal sistemlere göre iflletme (yak›t) ekonomisi sa¤lar.
7. Konforludur. 
Dezavantajlar›
1. Depoda (boylerde) korozyon ve kireç tafl› birikimi olu-

flabilir. (Cam kaplamal› boylerlerde kireç de oluflmaz) 
2. Ani ak›fll› sistemlere (eflanjör tipi) göre ilk yat›r›m› daha

pahal›d›r.

3. Is› geçifl katsay›lar› daha düflük oldu¤undan daha fazla
›s› geçifl yüzeyi kullanmak gerekir.

4. Deposuz s›cak su haz›rlay›c›lar›na göre daha fazla yer
kaplarlar.

Boylerler çift cidarl› ve tek cidarl› serpantinli olarak iki te-
mel gruba ayr›l›r. Ayr›ca serpantinli boylerleri dik ve yat›k
olarak ikiye ay›rmak mümkündür. Çift cidarl› boylerlerde,
d›fltaki gömle¤e gönderilen s›cak su ile, içteki depodaki kul-
lanma suyu ›s›t›l›r.
Çift cidarl› boyler ölçüleri fiekil 448 A, ve B’de olup, bu boy-

fiekil 446. S‹STEM DETAYI

fiekil 447. PRENS‹P fiEMASI: KAPALI DEVREL‹ SICAK SU KAZANI VE BOYLERL‹ TES‹SAT
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fiekil 448 A. Ç‹FT C‹DARLI BOYLER

fiekil 448 B. Ç‹FT C‹DARLI BOYLER
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Tablo 449 . ISISAN BUDERUS duoCLEAN BOYLERLER ‹LE GALVAN‹Z VEYA PASLANMAZ ÇEL‹K BOYLERLER‹N
KARfiILAfiTIRMASI

Karfl›laflt›rma
Kriteri

Kullanma
Yerleri -
Kapasite
Aral›¤›

Is› Kayb›

S›cak Su
Konforu

Hijyen

Ömür

Is›san Buderus duoCLEAN
Boyler

a- De¤iflken debili s›cak su kullan›m yerlerinde
(konutlar, ifl merkezleri, okullar, oteller, spor
salonlar› v.b.)
b- 920 lt/h-21.140 lt/h kapasiteler aras›nda dikey
ve yatay modeller mevcuttur.
c- Depolama hacimleri küçük ( yer ve enerji kayb›
daha az ) , saatlik s›cak su üretim kapasiteleri çok
yüksektir.
d- Örne¤in: 5 m3 hacimli Buderus duoCLEAN
(2 adet LT2500)  boylerin , 21 m3 suyu tekrar
›s›tma süresi bir saattir.

Is› kayb› çok azd›r.
a- 300 lt. kapasiteye kadar boylerlerde 60 mm.
poliüretan, 400 lt. ve yüksek kapasitelerde 150
mm. kal›nl›klara ulaflan polietilen yumuflak köpük
izolasyon kullan›lmaktad›r. ‹zolasyon malzemeleri
CFC içermez. 
b- Is›t›c› ak›flkan›n dolaflt›¤› serpantin içerde
oldu¤u için , boylerin d›fl yüzey s›cakl›¤› daha
düflük, ›s› kayb› çift cidarl› boylerlere göre çok
daha azd›r.
Buderus duoCLEAN Boylerler çok kaliteli ›s›
köprüleri oluflturmadan yap›lan izolasyon tekni¤i
sayesinde termos özelli¤i tafl›rlar. Is›t›lan suyu çok
uzun süre s›cak tutarlar.
Hafta sonu evlerinde boylerdeki s›cak suyu bir
hafta sonra eve gitti¤inizde dahi kullanabilirsiniz.

Buderus duoCLEAN Boylerlerde serpantinin yap›s›
alt k›sm› koniklefltirilmifltir Bu özel serpantin yap›s›
sayesinde 
a- En alt noktaya kadar, su homojen olarak
›s›t›lmaktad›r.
b- Boyler kapasitesi tam olarak kullan›l›r.
c- Konstrüktif yap›s› sayesinde boylere giren
so¤uk su s›cak suya kar›flt›rmaz , s›cak su tabaka
halinde boylerin üst k›sm›na do¤ru yükselir.
d- Termik dezenfeksiyon ve steril (cam)
konstrüksiyon sayesinde temiz ve konforlu s›cak
su temin edilir.
e- Is›tma kapasitesi ve verim çok yüksek oldu¤u
için sürekli ve bol s›cak su üretir
f- ‹stenirse elektrikli ›s›t›c› alternatif olarak
kullan›labilir.

Mükemmel
Su ile temas eden yüzeyler Buderus'un çift kat
termoglasür (çift kat cam) teknolojisi ile
kaplanm›flt›r. Bu cam bazl›, üst yüzey koruruyucu
tabaka; sert , afl›nmaya dayan›kl› ve içme suyuna
karfl› kimyasal olarak nötr olan bir malzemedir. Bu
sayede Buderus duoCLEAN teknolojisi garantili
içme suyu hijyeni ve sürekli bir korozyon korumas›
sa¤lar.
Yüzey düzgün ve mikro düzeyde girintisiz,
ç›k›nt›s›z oldu¤undan bakteri üremesine uygun
ortam oluflmaz.
Buderus kazan üzerindeki ecomatic panel, haftada
bir defa kazan suyu s›cakl›¤›n› bir saat süreyle
yükselterek boylerde termik dezenfeksiyon yapar.
(Lejyoner hastal›¤›na karfl› dezenfekte ederek,
steril ortam yarat›r)

a- 30 y›ldan fazlad›r.

Galvanizli Çift Cidarl› veya Paslanmaz Çelik
Boylerler

a- De¤iflken debili s›cak su kullan›m yerlerinde
(konutlar, ifl merkezleri, okullar, oteller, spor salonlar›
v.b.)
b- Çift cidarl› boylerlerin depolama hacimleri büyük ,
saatlik üretim (s›cak su verme ) kapasiteleri
düflüktür. 
c- Örne¤in:5 m3 hacimli çift cidarl› boylerin, 5 m3

suyu tekrar ›s›tma süresi ~3,5 saattir.

Is› kayb› yüksektir;
a- Çift cidarl› saatlik s›cak su üretimi kapasitesi
düflük, depolama hacimleri fazlad›r.
b- Serpantinli boylerlerde ise izolasyon
malzemesine , kal›nl›¤›na ve montaj kalitesine göre
boyler ›s› kayb› de¤iflir.
c- ‹zolasyon genellikle flantiyede s›n›rl› kalitede
yap›ld›¤›ndan, ›s› kay›plar› daha fazlad›r.
d- Gömlekli boylerlerde, ›s›t›c› ak›flkan d›flta oldu¤u
için ›s› kayb› fazlad›r.

a- Ayn› debiyi elde etmek için, daha büyük hacimde
boyler kullanmak gerekir.
b- Özellikle suyun içindeki klorun etkisi ile
paslanmaz çelik ve galvanizli boylerler korozyon
riski tafl›d›klar› için hijyenik flartlar genellikle
sa¤lanamaz, zaman zaman musluktan pasl› su bile
akabilir.

1- Paslanmaz çelik malzeme dolay›s›yla oluflan
riskler sonucunda :
a- Nikel alerjisi oluflabilir.
b- Yüzey mikro düzeyde pürüzlü oldu¤u için bakteri
üreme riski vard›r.
c- Su ›s›n›nca bünyesinde erimifl halde bulunan klor
ayr›fl›r ve h›zl› korozyona neden olur.
2- Ç‹ft cidarl› , galvanizli boylerlerde ise , hijyen
koflullar› oldukça kötüdür.

Türkiye'de flehir suyunun içinde yüksek miktarda 
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Tablo 449 . ISISAN BUDERUS duoCLEAN BOYLERLER ‹LE GALVAN‹Z VEYA PASLANMAZ ÇEL‹K BOYLERLER‹N
KARfiILAfiTIRMASI (Devam)

Karfl›laflt›rma
Kriteri

Ömür

Kazan -
Boyler
Uyumu ve ‹lk
Yat›r›m
Maliyeti

Yer Kayb› ve
A¤›rl›k

Servis-
Bak›m-
Temizleme
Kolayl›¤›

‹flletme
Maliyeti

Is›san Buderus duoCLEAN
Boyler

b- Is›t›lan su içinde, ayr›flan klor ve di¤er korozif
maddeler termoglasür malzemeyi etkilemez.
c- Korozyona karfl› ilave bir koruma olarak inert
anot ile donat›lm›flt›r. Bu sayede elektropil
oluflumu önlenir, korozyon garantili flekilde 
engellenir.

Buderus kazan - Ecomatic panel - brülör ve boyler
birlikte gelifltirilmifltir.
a- Boylerin ›s›tma ihtiyac› oldu¤unda , Ecomatic
panel kazan› çal›flt›r›r.
b- Boylerdeki su s›cakl›¤› istenilen de¤ere
gelmeden bir süre önce (bu süreyi Ecomatic panel
belirler) Ecomatic panel brülörü durdurur , boyler
›s›tma pompas› çal›flmaya devam eder ,
kazandaki ›s›y› boylere aktar›r, kazanda at›k ›s›
kalmaz.
c- Boylerdeki su istenilen s›cakl›¤a geldi¤inde,
kazandaki ›s› boylere transfer edilmifl ve
kazandaki suyun s›cakl›¤› düflürülmüfltür. (Enerji
tasarrufu)
d- Boylerde su ›s›t›ld›ktan sonra , kazan d›fl hava
s›cakl›¤›n›n gerektirdi¤i s›cakl›kta (genellikle düflük
s›cakl›kta) çal›fl›r. Düflük s›cakl›kta çal›flan kazan
daha yüksek verimle çal›fl›r ve daha az yak›t
harcar.
e- Buderus atmosferik kazanlar 60.000 Kcal/h’den
sonra iki kademeli 350.000 Kcal/h den sonra ise
dört kademelidir. Bu nedenle boyler için ayr› bir
kazan sat›nalmaya ihtiyaç yoktur. Örne¤in ;
600.000 Kcal/h kapasiteli Buderus atmosferik
kazan yaz›n birinci kademede 150.000 Kcal/h
kapasiteli bir kazan gibi çal›flabilir.
f- S›cak su ihtiyac›n›n daha az oldu¤u yaz
aylar›nda brülör flalt say›s› azal›r , daha az yak›t
ile istenilen s›cak su temin edilir. Ayr› bir kazan
sat›nalmaya ihtiyaç kalmaz.
g- Buderus kazanlar›n etiket de¤erleri , o kazan›n
maksimum de¤eri de¤ildir. Buderus kazan etiket
de¤erleri optimum de¤erler olup , gerekirse
kazanlardan etiket de¤erlerinden fazla kapasiteler
rahatl›kla al›nabilir. Buderus kazan seçerken,
binan›n ›s› kapasitesinde kazan seçilir. Boylerin
›s›tma, ihtiyac›n› kazan kapasitesine ilave etmeye
gerek yoktur. (konutlar, ofis binalar›, villalar vb.
yerlerde) Böylece ilave kazan kapasitesi (veya
kazan), ekipmanlar›, boru, fittings, vana, pompa,
yer kayb› vb. maliyetlerden tasarruf edilir.
h- Yukar›da aç›klanan nedenler dikkate
al›nd›¤›nda, kurulufl ve iflletme maliyeti daha azd›r.

a- Dikey ve yatay kullan›labilecek tipleri vard›r..
b- Nakliyesi kolayd›r.
c- Az yer kaplar.

Buderus duoCLEAN boylerlerin içerisi iki kat cam
kapl›d›r. Kireç ve kir tutmaz, çok kolay temizlenir.
Boylerin ön alt k›sm›nda ve üstündeki temizleme
flanfllar› sayesinde temizleme ifllemi çok rahat bir
flekilde yap›l›r. Pürüzsüz cam yüzeyler bu ifllemi
iyice kolaylaflt›r›r.

Yüksek imalat ve malzeme kalitesiyle, yüksek
y›ll›k verim ve uzun ömüre sahiptir. Is› kay›plar› 
çok düflüktür. Is›nma süreleri k›sad›r. Buderus 

Galvanizli Çift Cidarl› veya Paslanmaz Çelik
Boylerler

klor vard›r. So¤uk su bünyesinde erimifl halde
bulunan klor,su ›s›t›ld›¤›nda ayr›fl›r ve serbest kal›r.
Klor, paslanmaz çelik ve benzeri malzemelerde k›sa
sürede korozyona sebep olabilir.

a- Kazan , brülör , kontrol paneli ve boyler genellikle
ayr› ayr› firmalarca dizayn edilmifltir ve uyumlu
çal›flabilme alanlar› s›n›rl›d›r.
b-c- Boylerdeki su istenilen s›cakl›¤a ›s›t›ld›ktan
sonra kazan içinde at›k ›s› kal›r ve bu ›s› genelde
kullan›lmadan çevreye yay›l›r.
d- Kazanlar genellikle yüksek s›cakl›kta çal›fl›r ve
daha çok yak›t tüketir.
e- f - Boyleri ›s›tmak için ayr›ca bir kazan kullanmak
gerekebilir. (Özellikle yaz aylar› veya düflük kapasite
çal›flmalar için)
g- Kazan seçerken boylere ayr› bir kazan seçmek
veya boylerin ›s›tma ihtiyac›n› ›s› kayb›na eklemek
gerekir. Galvanizli cift cidarl› boylerlerde ise , çelik
veya beton kaidesi , ›s› izolasyonu , galvaniz saç
veya alüminyum kaplama ve yer kayb› gibi maliyetler
dikkate al›nmal›d›r.
h- Yukar›da aç›klanan nedenler dikkate al›nd›¤›nda,
kurulufl ve iflletme maliyeti daha fazlad›r.

Cift cidarl› boylerler genellikle 2-10 kat daha büyük
yere ihtiyaç gösterirler.

Gömlekli yat›k tip boylerlerde, temizleme veya bak›m
yapmak yüzey pürüzlülü¤ü ve büyük hacimler
nedeniyle daha zahmetlidir.

Boylerlerde bak›m yap›lamamas› veya bak›m›n
yeterli olmamas›ndan dolay›, zamanla boylerlerin 
performans›nda önemli ölçüde düflme olur. Bu 
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lerler yaklafl›k üç kat fazla yer kaplarlar, 25 mSS statik ba-
s›nçtan sonra kullan›mlar› sal›k verilmez, ›s› kayb› fazlad›r. 
‹ki cidar aras›ndaki galvaniz kalitesi güvenli de¤ildir. Serpantin-
li boylerler bas›nca dayan›kl›d›r, ›s›tma yüzeyi art›r›larak suyun
›s›nma süresi k›salt›labilir, ›s› kayb› azd›r, gazvaniz kalitesi iyi-
dir ve ömrü uzundur, ›s›tma devresi temizlenebilir. Ancak yük-
sekli¤i az olan kazan dairelerinde dik tip boyler kullan›lmaz.
Boylerlerin tafl›nmalar› s›ras›nda, temizleme kapa¤› üzerine
yük gelmemelidir. Özellikle indirilirken bu k›s›m kesinlikle
yere de¤memelidir. Aksi halde flanfl kapakta, montajdan
sonra yap›lan testte, boyler su kaç›rmaktad›r. 
Tablo 449’da boylerlerin karfl›laflt›r›lmas› verilmifltir.
Boylerlerin çok iyi ›s›l izolasyonu gerekir. Alman standart-
lar›na göre 24 saatlik ›s› kayb›, Q ≤ 0.142 √V (kWh) olma-
l›d›r. Burada V litre olarak boyler hacmidir. Bu yaklafl›k 50-
80 mm. kal›nl›kta izolasyonu gerekli k›lar. Ayr›ca hijyen aç›-
s›ndan boylerde yeterli büyüklükte temizleme delikleri bu-
lunmal›d›r. 
Genellikle büyük kapasitelerde ve de¤iflken olmayan s›cak
su taleplerinde plakal› eflanjör kullanarak (küçük bir depola-
ma hacmiyle) kullanma s›cak suyu üretilebilir. D›fl serpan-
tinli boyler sistemi ad› verilen bu sistemle, içten serpantinli
boyler karfl›laflt›rmas› Tablo 450’dedir.
Buderus duoCLEAN Boylerler
Buderus duoCLEAN boylerler en son teknik geliflmeleri
içermektedir ve fiekil 451, 452, 453’te görülmektedir. Bu
boylerlerin en önemli avantaj›, yap›s› de¤ifltirilmifl serpantin-
lerden kaynaklanmaktad›r. Serpantin alt k›sm›nda konikleflti-
rilmifltir. Serpantin formu ve yerleflimi nedeniyle boylerde
tam bir ›s›tma ve buna ba¤l› olarak kullan›m veriminde yük-
selme elde edilmifltir. Kovan›n kald›r›lmas›yla serpantin
emayelenmesi optimum hale getirilmifltir. Dald›rmal› duyar
eleman yerine, montaj› daha kolay olan, oturmal› duyar ele-
man kullan›labilir. Boylerde gelifltirilen en önemli noktalar-
dan biri optimum temizlik olana¤›d›r. Bütün duoCLEAN
boylerlerin yeterli büyüklükte ölçülendirilmifl boyler taba-

n›nda, bir el delik kapa¤› mevcuttur. Temizleme deli¤inin
aç›kta kalabilmesi için, boyler ayaklar üzerine oturtulur. Bu
ayaklar 10 lt.’lik bir kovay› boylerin alt›na sokarak, kalan su-
yun al›nabilmesine olanak verecek yüksekliktedir.
Form ve dizayn Buderus’ta her ürünün tekni¤ine uygundur.
Temiz ve görünümü kusursuz kablo geçifli sa¤lamak için
boylerler bir kablo kanal›yla donat›l›r. Kablo kanal› sac k›l›f
üzerine geçirilir. Bütün boylerlerde seri olarak kablo kanal›-
na entegre termometre vard›r. 
Yeni tip boylerlerde elektrikli ›s›t›c›, özel bir el delik kapa¤›n-
da bulunmaktad›r. Is›t›c› fiflli ba¤lant›lar yard›m› ile kolay ve
problemsiz olarak monte edilebilir. Kalorifer kazan› yak›lma-
dan, elektrikli ›s›t›c› ile s›cak su üretimi alternatifi mevcuttur.
Boylerler ~9 cm. poliüretan ile izole edilmifltir. Hafta sonu ev-
lerinde boyler içersindeki s›cak su 15 gün sonra da kullan›la-
bilmektedir. Boyler bir termos özelli¤indedir. Korozyona kar-
fl› Buderus - Termoglasur ad› verilen 900°C’de çelik ile cam›
birlefltiren bir malzeme gelifltirilmifltir.
Malzeme sert, çizilmez ve -30 ile +220°C aras›nda termik
floka dayan›kl›d›r. Ayn› zamanda hijyenik olup bakteri olu-
flumuna imkan vermeyecek kadar mükemmeldir. Termogla-
sur her çeflit suya uygun bir malzemedir. Kireç tutmaz. ‹la-
ve bir koruma olarak seri imalat halinde magnezyum anot
ve siparifl halinde bir inert anot (yabanc› ak›m anotu poten-
siyostatl› cukoprizli) ile donat›l›rlar. Galvanizli çelik göv-
deli boylerin (sat›nalma bedeli + çelik konstrüksiyon kaide-
si + ›s› izolasyonu + boya ve kaplama bedeli + yer kayb›)
görünmeyen maliyetleri ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda, Buderus
duoCLEAN boylerin daha ucuz oldu¤u görülecektir.
Boylerin içi, k›r›lmayan cam ile kapl› oldu¤u için, kireç tut-
ma problemi olmay›p, hijyenik ortam sa¤lamakta; Ecomatic
panel ile birlikte termik dezenfeksiyon olana¤› da yarat›l-
maktad›r. 
Boyler ömrü 20 y›l ve yukar›s›d›r. 
Villa kaloriferinde kazan›n alt›na monte edilebildi¤i için,
yer kayb› s›f›rd›r. 

Tablo 449 . ISISAN BUDERUS duoCLEAN BOYLERLER ‹LE GALVAN‹Z VEYA PASLANMAZ ÇEL‹K BOYLERLER‹N
KARfiILAfiTIRMASI (Devam)

Karfl›laflt›rma
Konular›

‹flletme
Maliyeti

Özel
Uygulamalar

Is›san Buderus duoCLEAN
Boyler

kazan, ecomat›c panel ve boylerler tam uyumlu
çal›flarak iflletme maliyetlerini minimum seviyeye
düflürürler.

ST serisi boylerler 10 bar ›s›t›c› ak›flkan iflletme
bas›nc›nda, LT serisi boylerler iste¤e ba¤l› olarak
siparifl üzerine 16-25 bar ›s›t›c› ak›flkan iflletme
bas›nc› ve 160°C’ye kadar ›s›t›c› ak›flkan
s›cakl›klar›nda kullan›labilir.
Günefl enerjisi sistemleri için tek veya çift
serpantinli boylerler, ›s›tmaya destek amaçl› özel
combi boylerler mevcuttur.
Deniz suyu ile kullan›mda siparifl üzerine 3 kat
termoglasür uygulamas› (3 kat cam) mümkündür.
Termoglasür yüzey k›sa süreli -30°C ile + 220°C
termal floklara dayan›kl›d›r.

Galvanizli Çift Cidarl› veya Paslanmaz Çelik
Boylerler

konforu azaltt›¤› gibi, yak›t harcamas›n› da artt›r›r.
Yüksek ›s› kayb› ve kötü izolasyon kalitesi iflletme
maliyetinin artt›r›r.
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fiekil 451. duoCLEAN BOYLERLER

fiekil 452. duoCLEAN BOYLERLER

fiekil 453. duoCLEAN BOYLERLER
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Tablo 450. ‹ÇTEN VE DIfiTAN SERPANT‹NL‹ BOYLERLER‹N
KARfiILAfiTIRMASI

Karfl›laflt›rma
Kriterleri

Kullanma
Yerleri

Kazan
Kapasitesi 

‹lk Yat›r›m
Maliyeti

Elektrik
Tüketimi

Is› Kayb›

Yak›t Maliyeti

Is›san Buderus duoCLEAN Boylerler
(‹çten Serpantinli Boylerler)

a- De¤iflken debili s›cak su kullan›m yerlerinde,
(konutlar , iflyerleri , okullar vb.)
b- Bir zonda 20 m3/h’in alt›nda s›cak su ihtiyac›
olan yerlerde çok kullan›fll›d›r.
c- Buderus süper boylerler klasik tip boylerlerin ve
d›fltan serpantinli boylerlerin avantajlar›n› biraraya
toplay›p ayr›ca hijyenik flartlar oluflturur.
d- 920 lt/h-21.140 lt/h kapasiteler aras›nda dikey
ve yatay modeller mevcuttur.
e- ‹stenirse elektrikli ›s›t›c› takviyesi yap›labilir.
f- Günefl enerji sistemlerinde kullan›labilir.

a- Depolama hacmi nedeniyle daha küçük
kapasitede kalorifer kazan› seçilebilir. Buderus
kazan kullan›lan konutlarda bina ›s› kayb›
kapasitesinde kazan seçilmesi (boyler ihtiyac› için
kapasiteyi art›rmadan) uygundur.
b- Bina ›s› kayb› için en düflük s›cakl›klar gece
01.00 - 06:00 saatleri aras›nda oluflur. Bu arada
da ›s›tmada gece iflletmesi devrededir ve s›cak su
ihtiyac› yoktur. Sabah saatinde ise emre amade
s›cak su depolanm›fl olarak haz›rd›r.

Daha ucuz.

Daha az.

Is› kayb› çok azd›r. 
a- 300 lt. kapasiteye kadar boylerlerde min.60
mm. poliüretan, 400 lt. ve yüksek kapasitelerde
150 mm. kal›nl›klara ulaflan polietilen yumuflak
köpük izolasyon kullan›lmaktad›r. ‹zolasyon
malzemeleri CFC içermez.
b- Is›tma serpantini boylerin su hacminin içindedir.
c- Buderus boylerler termos özelli¤i tafl›rlar.
Is›t›lan suyu çok uzun süre s›cak tutarlar.

Daha ucuz.
Ayr›ca Ecomatic panel , boyler suyu istenilen
s›cakl›¤› gelmeden k›sa bir süre önce brülörü
durdurarak , kazandaki ›s›n›n tamam›na yak›n›n›n
boylere transfer edilmesini de sa¤lar.

D›fltan Serpantinli Boylerler
(Küçük Su Rezervli Ani Su Is›t›c›lar›)

a- Sabit debili sistemlerde avantajl›d›r.
b- Büyük s›cak su ihtiyac› (30m3/h’den fazla) olan
yerlerde kullan›l›r. Yaklafl›k olarak 30m3/h debiye
kadar afla¤›daki dezavantajlar oluflur . Daha büyük
sabit debilerde ise avantajl› olmaya bafllar.

Küçük s›cak su depolama hacmi nedeniyle daha
büyük kapasitede kazana ihtiyaç vard›r.

Daha pahal›. 
Daha küçük kapasitelerde depolama hacmine
karfl›, daha büyük kapasiteli primer pompaya ve
ilave 2. pompaya ve yedek pompaya ilave boru
armatür, izolasyon , elektrik tesisat› vb. ihtiyaç
vard›r. 
Ayr›ca kazan kapasitesindeki art›fl , kazan dairesi
maliyetini de art›racakt›r. (Daha büyük pompa ,
borulama , vana izolasyon, elektrik tesisat› vb.)

Daha fazla.
a- Kalorifer kazan› ve plakal› eflanjör aras›nda daha
büyük kapasiteli sirkülasyon pompas› gerekir. (Ani
s›cak su ihtiyac›n› karfl›layacak kapasitededir)
b- Eflanjör ile depolama kab› aras›ndaki sekonder
Pompan›n elektrik tüketiminin tamam› ilave elektrik
maliyetidir.
c- Ayr›ca plakal› eflanjörlerin genellikle daha büyük
olan bas›nç kay›plar› nedeniyle de , büyük
pompalara ve dolay›siyle daha fazla elektrik
enerjisine ihtiyaç vard›r.

Daha fazla.
Plakal› eflanjörler (90/70°C) genellikle izole
edilmez.
S›cak su depolama tank›n›n izolasyon kalitesi
genellikle çok iyi de¤ildir.

Daha fazla.
Küçük debilerdeki s›cak su ihtiyaçlar›nda bilekalorifer
kazan› devreye girer , kalorifer kazan›ndaki su
s›cakl›¤›n› 90°C kadar yükseltip brülör durur. Kazan
k›sa aral›klarla s›k çal›fl›r. Her durma ve çal›flma
s›ras›nda kazanda kötü yanma oluflur. Brülör 
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Tablo 450. ‹ÇTEN VE DIfiTAN SERPANT‹NL‹ BOYLERLER‹N
KARfiILAfiTIRMASI (Devam)

Karfl›laflt›rma
Kriterleri

Yak›t Maliyeti

Yer Kayb›

Montaj-Kalite
ve Estetik

Konfor

Servis, Bak›m
S›kl›¤›

Otomatik
Kontrol

Servis, Bak›m
Temizleme
Kolayl›¤›

Ömür

Hijyen

Is›san Buderus duoCLEAN Boylerler
(‹çten Serpantinli Boylerler)

Daha az.

Montaj daha kolay.
fiantiye imalat› sadece borulamad›r.
Montaj kalitesi ve estetik çok iyi.

Mükemmel.
Her zaman istenilen s›cakl›kta s›cak su temin
edilir.
Homojen bir s›cakl›k da¤›l›m› için boyler içindeki
serpantin en alt noktaya kadar inmektedir ve kireç
oluflumuna neden olan k›smi so¤uk bölgelerin
oluflumu engellenmektedir. Bu uygulama ek hijyen
de sa¤lar.

Daha az.

Daha ucuz ve basit.
Ecomatic panel boyler ›s›tma pompas›na ve
brülöre kumanda eder. Basit ve sorunsuzdur.

Buderus duoCLEAN boylerlerin içerisi iki kat cam
kapl›d›r. Kireç ve kir tutmaz, çok kolay temizlenir.
Boylerin ön alt k›sm›nda ve üstündeki temizleme
flanfllar› sayesinde temizleme ifllemi çok rahat bir
flekilde yap›l›r. Pürüzsüz cam yüzeyler bu ifllemi
iyice kolaylaflt›r›r.

a- 30 y›ldan fazlad›r.
b- Is›t›lan su içinde, ayr›flan klor ve di¤er korozif
maddeler termoglasür malzemeyi etkilemez.
c- Korozyona karfl› ilave bir koruma olarak inert
anot ile donat›lm›flt›r. Bu sayede elektropil
oluflumu önlenir, korozyon garantili flekilde
engellenir.

Mükemmel.
a- Cam yüzey (yeni modellerde duoCLEAN)
mükemmel hijyen bir ortam sa¤lar. Bu cam bazl›,
üst yüzey koruyucu tabaka; sert, afl›nmaya
dayan›kl› ve içme suyuna karfl› kimyasal olarak
nötr olan bir malzemedir. Bu sayede boylerler
garantili içme suyu hijyeni ve sürekli bir korozyon
korumas› sa¤larlar
b- Yüzey daha düzgün ve mikro düzeyde girintisiz
ç›k›nt›s›z oldu¤undan bakteri üremesine uygun
ortam oluflmaz.
c- Buderus kazan üzerindeki ecomatic panel
haftada bir defa kazan suyu s›cakl›¤›n› bir saat
süreyle yükselterek boylerde termik dezenfeksiyon
yapar. (Lejyoner hastal›¤›na karfl› dezenfekte
ederek , steril ortam yarat›r.)
duoCLEAN Buderus’un çift katl› thermaglasur (çift
kat cam) kaplama teknolojisi.

D›fltan Serpantinli Boylerler
(Küçük Su Rezervli Ani Su Is›t›c›lar›)

flalt say›s› artt›¤› için , yak›t sarfiyat› da artar.

Daha fazla.
Eflanjör , boru ba¤lant›lar› ve servis boflluklar›
nedeniyle daha fazla yere ihtiyaç vard›r.

Montajda daha fazla borulama, vana, pompa montaj›
ve elektrik tesisat› var.
S›cak su deposu izolasyonu genellikle flantiyede
yap›ld›¤› için ; kalite ve estetik s›n›rl› kalitede
gerçeklefliyor.

Pik yüklerde s›cak suyun s›cakl›¤› de¤iflebilir. Konfor
bozulabilir. Ani s›cak su ihtiyac› olufltu¤unda kalorifer
kazan› bekleme an›ndaysa, özellikle yaz›n kazan
suyunun ›s›nmas› - serpantinin ›s›nmas› ve bu ›s›n›n
s›cak su depolama kab›na transferi süresinde
depolama kab›ndaki s›cak su yetersiz kalabilir.

Daha fazla.
(‹lave ikinci pompa ve borulamadan dolay›)

Daha pahal›.
Motorlu vanalar , ilave kontrol panelleri maliyeti art›r›r.
Servis ve bak›m gerektirir.

Kolay.
Plakal› eflanjörlerin temizli¤i kolay yap›l›r.

Kullan›lan malzeme kalitesine ba¤l›d›r. Türkiye’de
flehir suyunun içinde klor vard›r. So¤uk suda erimifl
haldeki klor su ›s›t›ld›¤›nda ayr›fl›r ve serbest kal›r.
Klor paslanmaz çelik ve benzeri malzemelerde h›zl›
korozyona neden olur.
Depo için genelde ; Korozyon dayan›m› düflük
malzeme kullan›l›r.

Seçilen malzeme kalitesine göre hijyenik flartlar
de¤iflebilir. Oluflabilecek risklerden birkaç›;
Nikel alerjisi
A¤›r metallerin çözülmesi
Paslanma ve kirli ortam.
Yüzey pürüzlü; bakteri üremesi için uygun ortam.
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16.3.4. Kullanma S›cak Suyu Da¤›t›m Tesisat›

S›cak su tesisat› üretilen kullanma s›cak suyunu kullanma
noktalar› olan musluklara da¤›tan hatt›r. Geleneksel uygula-
mada boyler bodrum kattad›r. Bu durumda boru tesisat› alt-
tan da¤›tma ve üstten da¤›tma olarak iki ana biçimde ger-
çeklefltirilebilir. Üçüncü bir sistem de bunlar›n kar›fl›m›
kombine sistem olarak tarif edilebilir. 
Genel uygulama alttan da¤›tma biçimindedir. Burada ana
da¤›t›m hatt› bodrumdad›r. Yatay ana da¤›t›m borular›ndan
kolonlara su beslenir. Kolonlarla (dik boru hatlar›) daire içi
yatay da¤›tma borular›na ulafl›l›r. Bu sistem fiekil 454 sa¤ ta-
rafta görülmektedir.
Alttan da¤›tma sistemi ayr›ca flematik olarak fiekil 455’de de
görülmektedir. Bu flematik flekilde görüldü¤ü gibi, bu sis-
temde en üstte biriken hava bu kolonun en üst noktas›na
ba¤lanan bir kullanma yerinin (musluk) aç›lmas› ile tahliye
edilir. Aksi halde fiekil 454’de görüldü¤ü gibi kolon sonlar›-
na haval›k konulmal›d›r. 
Bu sistemde üst üste olan ›slak hacimlere ayn› kolondan
besleme yap›lmaktad›r. E¤er her dairenin s›cak su sarfiyat›
ölçülmek isteniyorsa, bu durumda çok say›da kolon yerine
tek bir ana kolonla daire giriflleri beslenir. So¤uk su tesisat›-
na paralel bir biçimde, kolondan daireye ayr›lan hat üzerin-
de bir sayaç bulunur ve daire için, bütün yatay s›cak su sis-

temi tek bir noktadan beslenir. Bu durumda sirkülasyon hat-
t› da kolonla s›n›rl› kalacakt›r. Daire içinde sirkülasyon hat-
t› olmayacakt›r. 
fiekil 454 sol tarafta veya fiekil 456’da flematik olarak görü-
len üstten da¤›tma biçiminde ise, ana da¤›t›m hatt› çat›dad›r. 
Hatt›n en yüksek noktas›nda haval›k tüpü bulunur.
Düfley da¤›tma borular›na su yukar›dan beslenir. Bu sistem-
de ›s› kayb› daha fazlad›r. 
E¤er haval›k tüpü kullan›l›yorsa tahliye borusu üst kattaki
s›hhi tesisat gereçlerinden birine ba¤lanmal› ve ç›k›fl› gö-
rülebilmelidir. Böylece s›zd›rma yap›p yapmad›¤›n› kont-
rol etmek mümkün olur. Veya hava tüpü yerine bu noktaya
üst kat musluklar›ndan biri ba¤lanabilir. Bu musluk aç›l-
d›kça biriken hava tahliye olur. E¤er su bas›nc› yüksek ise,
sistem düfley do¤rultuda zonlara ayr›larak yatay da¤›t›m
hatt› girifllerine bas›nç düflürücü konulabilir. Yüksek yap›-
larda bas›nç zonlar› yapmak daha do¤ru çözümdür. Bu ko-
nu yüksek bloklarda incelenecektir. fiekil 457’de ise alttan
ve üstten da¤›tman›n birlefltirildi¤i kombine bir sistem gö-
rülmektedir.
Bir çok yüksek binada ise geleneksel uygulaman›n tersi bü-
yük bir baflar› ile uygulanmaktad›r. Burada boyler bodrum-
da de¤il, tam tersine en üst katta, yani çat›da veya yüksekte-
ki tesisat kat›ndad›r. Besleme yukar›dan afla¤› do¤ru olur ve

fiekil 454. SICAK SU TES‹SATI DA⁄ITIM B‹Ç‹MLER‹ 
Solda: Üstten da¤›tma, Sa¤da: Alttan da¤›tma
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mutlaka pompal› bir sirkülasyon hatt› oluflturulur. Bütün bo-
rular boylerin alt›ndaki seviyelerde kalmaktad›r. Bu sistem-
de de fiekil 458 ve 459’da gösterildi¤i gibi alttan besleme ve
üstten besleme çözümleri oldu¤u gibi, kombine sistem de
oluflturulabilir. 
Boylerin üstte oldu¤u bu ters sistemlerde, depoya bir vakum
k›r›c› tesis etmek gerekir. Özellikle yüksek yap›larda so¤uk
su beslemesinin kesilmesi halinde oluflacak vakumla boyle-

rin çökme tehlikesi vard›r.
Yüksek yap›larda çat› ›s› merkezi oluflturuldu¤unda; kalori-
fer kazan›n› çat› kat›na, boyleri ise bodrum kata ve galeri
katlara koymak genelde daha pratik çözümdür. 
Sirkülasyon Hatt›
Kullanma s›cak suyu da¤›t›m hatlar›nda musluklar kapal› ol-
du¤u ve su kullan›lmad›¤› zamanlarda borulardaki su so¤uya-
cakt›r. Özellikle büyük sistemlerde bu konuda bir önlem al›n-

fiekil 455. KONVANS‹YONEL ALTTAN BESLEME S‹STEM‹
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mazsa, musluk aç›ld›¤›nda s›cak su gelene kadar önemli ölçü-
de su bofla ak›t›l›r. Su israf›n›n önlenmesi ve konfor için, s›cak
su da¤›t›m hatlar›nda sirkülasyon hatt› oluflturulur. 
Günümüzde s›cak su ve sirkülasyon borular› ›s›l izole edil-
diklerinden, sirkülasyon hatt›nda do¤al dolafl›m yetersizdir.
Bu yüzden küçük sistemlerde bile sirkülasyon hatt› olufltur-
mak ve bir dolafl›m pompas› tesis etmek ekonomi ve konfor
aç›s›ndan gereklidir. 

Hollanda standartlar›nda boyler ile kullanma yeri aras›ndaki
mesafe 12 metre’den daha fazla ise, sirkülasyon hatt› olufl-
turulmas› flart koflulmaktad›r. 
Amerikan standartlar›nda ise, 4 kattan daha yüksek binalar-
da ve boylerden itibaren en uzak kullanma yerine s›cak su
besleme hatt› uzunlu¤u 100 ft (35 m) den fazla ise, sirkülas-
yon hatt› oluflturmak gerekmektedir. 
Sirkülasyon hatlar› da ›s›l olarak izole edilmelidir.

fiekil 456. KONVANS‹YONEL ÜSTTEN DA⁄ITMA S‹STEM‹
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Dolafl›m pompas› önüne ters yönde su ak›fl›na karfl› 3 a¤›zl›
çek valf monte edilmelidir. Aksi halde sirkülasyon hatt›nda
oluflabilecek ters yöndeki su ak›fl› pompa motorunu yakar. 
Dolafl›m pompas› (Kullanma s›cak suyu sirkülasyon pompa-
s›) paslanmaz malzemeden özel konstrüksiyonda seçilmeli-
dir. Su ile temas eden yüzeyler motordan ayr› olmal›d›r. Ak-
si halde oluflacak kireç tafl› çal›flmay› aksat›r. Dolafl›m pom-
pas›n›n enerji tasarrufu için termostat veya zaman saati

kontrollu olarak çal›flt›r›lmas› mümkündür. Ancak bu hijyen
aç›s›ndan iyi bir çözüm de¤ildir.
Hava t›kac›n› önlemek için s›cak su sirkülasyon hatt› son kat gi-
rifli alt›ndan al›n›p, geri döndürülmelidir. Bak›n›z fiekil 460. Ay-
r›ca sirkülasyon borusu hat sonlar›na kadar götürülmelidir. 

16.3.5. S›cak Su ‹htiyac› ve S›cakl›¤›

S›cak su kullan›m ihtiyac› çok de¤iflkendir. Örne¤in konutlarda-

fiekil 457. ALTTAN VE ÜSTTEN DA⁄ITIM KOMB‹NE S‹STEM
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ki s›cak su kullan›m› bile, sadece kifli say›s›na ve konut büyük-
lü¤üne ba¤l› de¤ildir. ‹nsanlar›n yaflam düzeyi, yafl›, sistemin
yap›s› ve mevsime göre de de¤iflir. Kullan›m kararl› de¤ildir. 
Tablo 461, 462 ve 463’de ve fiekil 464 ve 465’de ortalama
su ihtiyaçlar› verilmifltir.Tablo 466’da kifli bafl›na s›cak su
tüketimi görülmektedir. S›cak su kullan›m› fiekil 467’de gö-
rüldü¤ü gibi gün içinde önemli ölçüde de¤iflmektedir. fiekil-
de görülen diyagonal, ortalama kullan›m h›z›na karfl› gel-

mektedir. Bu ortalama kullan›m de¤erine göre bir su ›s›t›c›
tasar›m düflünüldü¤ünde, mutlaka depolu bir ›s›t›c›, yani
boyler göz önüne al›nmal›d›r. Ortalama güçteki deposuz, ani
›s›t›c›lar›n günün pik saatlerinde yetersiz kalaca¤› aç›kt›r. Bu
nedenle ani ›s›t›c›lar pik güçlere göre dizayn edilirler. 
S›cak su tesisat›nda ›s›t›c›ya so¤uk su girifl s›cakl›¤› 10°C
al›n›r. S›cak su s›cakl›¤› 30-90°C aras›nda de¤iflir. Emniyet
kurallar›na göre s›cak su s›cakl›¤› 95°C ile s›n›rland›r›l›r.

fiekil 458. ÇATI KAZAN DA‹RES‹ ÜSTTEN DA⁄ITMA S‹STEM‹
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Boyler üzerindeki limit termostat 95°C’ye ayarl›d›r.
Kullanma s›cak suyu s›cakl›klar›,
Y›kanma amac› ile 35 - 45°C 
Mutfakta kullan›m amac› ile 55 - 60°C 
Endüstriyel amaçlarla daha yüksek olabilir. 
Enerji tasarrufu nedeniyle boyler su s›cakl›klar›n›n 45°C’yi
geçmemesi e¤ilimi giderek a¤›rl›k kazanmaktad›r. Öte yan-
dan 45°C boyler su s›cakl›¤› lejyoner hastal›¤› için en uygun

de¤erdir. Bu nedenle haftada 1 kez boyler su s›cakl›¤› yük-
seltilmelidir. Buderus kazanlarda bu otomatik olarak ger-
çeklefltirilmektedir. 
Otellerde çamafl›rhane için 60°C s›cakl›kta sürekli s›cak su
verebilecek ayr› bir boyler monte edilmesi daha yararl›d›r.
Odalar ve di¤er kullan›m yerleri için ise, 45 ile 55°C aras›n-
da s›cak su temini ayr› boyler ile sa¤lanmal›d›r.
Musluktan akan su s›cakl›¤› so¤umaya ba¤l› olarak, her za-

fiekil 459. ÇATI KAZAN DA‹RES‹ ALTTAN DA⁄ITMA S‹STEM‹
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man boylerdeki su s›cakl›¤›ndan birkaç derece farkl›d›r. Ay-
r›ca küvet doldurulmas› halinde musluktan akan su ile kü-
vetteki su aras›nda bir s›cakl›k fark› vard›r. Küvetteki su s›-
cakl›¤› esas al›nd›¤›nda musluktan akan su s›cakl›¤›, 
Küçük küvetlerde, t + 3°C
Normal küvetlerde, t + 5°C
Büyük küvetlerde, t + 7°C olmal›d›r. 
Küvetteki su s›cakl›¤› ise 40°C olarak verilmifltir. 

fiekil 460. EN ÜST KATTA S‹RKÜLASYON HATTI BA⁄LANTISI

Kullan›m Yeri

Musluk

DN 10, Yar› aç›k

Tam aç›k

DN 15, Yar› aç›k

Tam aç›k

DN 20, Yar› aç›k

Tam aç›k

Evye

Tek gözlü

‹ki gözlü

Lavabo

El y›kama

Y›kanma

Tek gözlü

‹ki gözlü

Banyo küveti

Küçük (100)

Orta (160)

Büyük (180)

Dufl

Oturma banyosu

Bide

Toplam ihtiyaç

Basit

Yüksek

En yüksek

Bir seferlik

kullan›m Litre

5

10

10

18

25

45

30

50

5

10

15

25

100

150

250

50

50

25

S›cakl›k

°C

40

40

40

40

40

40

55

55

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

10...20 L/gün.kifli

20...40 L/gün.kifli

40...80 L/gün.kifli

Süre

Dakika

1

1

1

1

1

1

5

5

1.5

2

3

3

15

15

20

6

4

8

Tablo 461. KONUTLARDA SICAK SU ‹HT‹YACI

‹htiyaç Yeri

Misafirhaneler

Menü bafl›na

Misafir bafl›na

Oteller

Banyolu oda

Dufllu oda

Lavabolu oda

Yurtlar, Pansiyonlar

Gün ve Kifli Bafl›na

Litre

60°C 45°C

4...8 6...12

8...20 12...30

100...150 140...220

50...100 70...120

10...15 15...20

25...50 35...70

Gün ve Kifli Bafl›na

Faydal› Is›

W/h

250...500

500...1200

6000...9000

3000...6000

600...900

1500...3000

Tablo 462. OTELLER VE PANS‹YONLARDA
SICAK SU ‹HT‹YACI

Kullan›m Yeri

Hastaneler

K›fllalar

Büro Yap›lar›

T›bbi Banyolar

Al›flverifl Yerleri

Okullar (250 gün/y›l)

Duflsuz Tesisler

Dufllu Tesisler

Dufllu Spor Tesisleri

F›r›n, Pastane

Üretim için

Berber

Bira Üretimi

Çamafl›rhane (Ticari)

Süt Ürünleri

Et Mamülleri

Üretimsiz

Üretimli

‹htiyaç

100...300 L/gün.yatak

30...50 L/gün.kifli

10...40 L/gün.kifli

200...400 L/gün.hasta

10...40L/gün.müflteri

5...15 L/gün.ö¤renci

30...50 L/gün.ö¤renci

50...70 L/gün.sporcu

105...150 L/gün.müflteri

10...15 L/gün.temizlik için

40...50 L/kg.un

150...200 L/gün.müflteri

250...300 L/100 L bira

250...300 L/100 L bira

1...1.5 L/lt süt

I.M. 4000...5000 L/gün

150...200 L/gün.müflteri

400.500 L/gün

S›cakl›k

60°C

45°C

45°C

45°C

45°C

45°C

45°C

45°C

45°C

45°C

70°C

45°C

60°C

75°C

75°C

45°C

Tablo 463. OKULLARDA VE T‹CAR‹ YAPILARDA
SICAK SU ‹HT‹YACI VE SICAKLI⁄I
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fiekil 465. ENDÜSTR‹YEL TES‹SLERDEK‹ YIKANMA
VE DUfi HAC‹MLER‹NDE SICAK SU ‹HT‹YACI

fiekil 464. KONUTLAR VE OTELLERDE KÜVET
SAYISINA BA⁄LI OLARAK SICAK SUYU ‹HT‹YACI

(Dufl halinde ihtiyaç %25 düfler)

fiekil 467. APARTMAN BLOKLARI VE KAPALI YÜZME
HAVUZLARI ‹Ç‹N SICAK SU  KULLANIM D‹YAGRAMI

Kullan›m Yeri

Genel Banyolar

S›hhi Banyolar

Hastaneler

300 yata¤a kadar

300 yatak üstü

Otel, Misafirhane

K›fllalar

Büro

Endüstri Y›kama

Dufl

Sosyal Konutlarda

Genel Konutlarda

Özel Konutlarda

Villa Tipi 

Konfor Konutlarda

Birim

Müflteri bafl›na

Müflteri bafl›na

Yatak bafl›na

Yatak bafl›na

Dufllu oda

Küvetli oda

Mutfak, oda bafl›na

Yatak bafl›na

Masa bafl›na

‹flçi bafl›na

‹flçi bafl›na

Kifli bafl›na

Kifli bafl›na

Kifli bafl›na

Kifli bafl›na

Su Tüketimi

V (L/gün.birim)

50 - 80

200 - 400

100 - 200

200 - 250

50 - 100

200 - 300

10 - 20

30 - 50

20 - 30

10 - 15

30 - 40

25 - 40

30 - 45

40 - 50

45 - 60

Tablo 466. K‹fi‹ BAfiINA SICAK SU TÜKET‹M‹
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