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Önsöz

Bu teknik kitap ile proje mühendislerine ve teknik ekiplere, 

binalarda yüzeyden ısıtma ve soğutma sistemlerinin tasarım 

a ş a m a s ı n d a n  d e v r e y e  a l m a  a ş a m a s ı n a  k a d a r 

yararlanabilecekleri bir kaynak sunmak amaçlanmış�r. İlgili 

sektörde, çoğunlukla uygulamaya yönelik bilgi ve detaylar 

içeren kaynaklar bulunmaktadır. Bu çalışmada ise uygulama 

detaylarının yanı sıra yüzeyden ısıtma ve soğutma 

sistemlerine ait akademik ve teknik bilgiler verilmiş, bunlara 

ek olarak da hesaplama sistema�ği detaylı olarak 

tanı�lmış�r.

Ülkemizde sadece yerden ısıtma uygulaması ile tanınan 

yüzeyden ısıtma soğutma sistemleri enerji tasarrufu, daha iyi 

ve sağlıklı yaşam konforu sağlama özellikleri ile klasik 

sistemlere ciddi bir alterna�f teşkil etmektedir. Fakat bu 

zamana kadar yapılan yerden ısıtma sistemi kurulumlarında 

karşılaşılan; sistemin yetkin kişilerce tasarlanmaması, kontrol 

kurgusunun eksikliği ve akabinde yapılan hatalı uygulamalar 

ne�cesinde sistemden beklenen performanslar alınamamış, 

aksine kullanıcı şikâyetleri ile karşılaşılmış�r. Dünya 

genelinde ise yüzeyden ısıtma ve soğutma sistemleri her 

geçen gün daha da yaygın olarak kullanılmakta ve kullanıcıya 

en iyi konforun sağlandığı, en ekonomik iklimlendirme 

çözümü olarak sunulmaktadır.

Yapılan bu çalışmanın bir diğer amacı da bu konuda 

ülkemizde eksik olan bilgi birikimini (Know-How) hem ilgili 

teknik çözüm merkezlerine, hem de son kullanıcıya 

iletebilmek�r. 

Ülkemizde tüke�len enerjinin % 33'ü binalarda ve 

binalarda harcanan enerjinin ise yaklaşık % 85'i bina ısıtma 

ve soğutmasında kullanılmaktadır. Bu oranlar, özellikle 

binaların ikl imlendiri lmesinde enerj i  tasarrufu 

sağlanmasının ülke ekonomisi açısından önceliğini ve 

önemini vurgulamaktadır. Birincil enerji kaynaklarının 

tükenir nitelikte olması, bu konuda çok büyük bir oranda 

dışa bağımlı olmamız, aslen zengin sayılabilecek alterna�f 

enerji kaynaklarımızın ise bu tür enerji kaynaklarına özgü 

kesin�li ve düşük yoğunlukta olması, bizleri klasik ısıtma ve 

soğutma sistemlerine alterna�f yeni seçeneklerin 

arayışına zorlamaktadır. 

Dünya genelinde küresel ısınma ve enerji kaynaklarının 

azalması sonucunda artan enerji verimliliği bilinci; enerji 

verimli ve sürdürülebilir teknolojilerin geliş�rilmesini 

mo�ve etmektedir. Unico Bina Enerji Çözümleri Sanayi Ve 

Ticaret A.Ş. Yeni teknolojilerin geliş�rilmesinde üzerine 

düşen sorumluluğun bilincindedir ve bu yönde yap�ğı 

çal ışmalarla Türkiye ekonomisine katma değer 

sağlamaktadır. 
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UNİCO olarak sürdürülebilir kaynakların kullanımının 

geleceğimiz için bir “olmazsa olmaz” olduğunun 

farkındayız. Geliş�rmiş olduğumuz teknoloji ler, 

yürü�üğümüz projeler ve araş�rma yap�ğımız 

çalışmalarda sürdürülebilirlik ölçütünü günün trend 

konusu olarak değil, uzun vadede topluma ve dünyaya 

hizmet edecek bir işletme sistemi olarak görüyor ve iş 

planlarımızı bu şekilde yapıyoruz.

Bir Kızılderili  atasözü şöyle diyor: “Dünya, bize 

Atalarımızdan miras kalmadı; biz çocuklarımızdan emanet 

aldık.” Bu atasözünden yola çıkarak tükenebilir kaynakların 

dikkatli kullanımı ve doğa dengesinin gelecek nesillere 

sürdürülebilir ve tertemiz bir şekilde ulaş�rılmasının 

gerekliliği anlaşılmaktadır.

Unıco Bina Enerji Çözümleri , geliş�rdiği teknolojiler ile 

müşterilerine sadece ürün sunmayı değil “komple çözüm” 

sunmayı hedeflemektedir. Geliş�rmiş olduğumuz 

yüzeyden ısıtma ve soğutma sistemleri yoğun bir AR-GE 

sürecinin ardından kullanıcının hizme�ne sunulmuştur. Bu 

süreç içerisinde yapılan çalışmalar hem akademik hem de 

sanayiye yönelik çık�lar vermiş�r.

Kitap içerisinde yer alan tüm hususlar dünyada bu konuda 

yapılmış çalışmaların incelenmesi ve nasıl bir adım ileriye 

gidilebileceği sorusunun gerçeğe dönüştürülmesi 

amaçlanarak,  bir  bütün içer is ine toplanmış�r. 

Benzerlerinden özgün yanı hem teori hem uygulamanın 

bir araya toplanmış olması ve ayrıca bu içeriğin farklı 

disiplinlerden gelen kişilerin kolayca yararlanabileceği bir 

yapıya büründürülmesidir. Kitabın kurgusundaki temel 

amaçlardan biri de geniş perspek��e bir kitleye hitap 

edebilecek düzeyde olmasının sağlanmasıdır. Bu teknik 

kitaptan bir proje mühendisi, tekniker faydalanabilirken, 

bir mühendislik öğrencisi, Ha�a mühendislik ile ilgisi 

olmayan bir kişi dahi yararlanabilir. 

Umuyoruz ki ülkemizde eksikliğini gördüğümüz bir alana 

ışık tutmayı başarabilir, “çevreye dost sistemler” kurma 

felsefesine katkıda bulunmuş oluruz. 

Böyle bir çalışmayı gelişmekte olan ülkemizde yeni 

teknolojilerin geliş�rilmesi ve ülke ekonomisine katkıda 

bulunulması açısından teşvik eden, yöne�m kurulu 

başkanımız Sayın İbrahim MİRMAHMUTOĞULLARI'na 

çalışmalarımıza fikirleriyle ve değerli yönlendirmeleriyle 

destek olan Mir Teknoloji Holding Teknoloji Yöne�m 

Kurulu danışmanları Prof. Dr. İsmail TEKE, Prof. Dr. Yunus Ali 

ÇENGEL, Prof. Dr. Mehmet Ali GÜRKAYNAK, Prof. Dr. 

İbrahim IŞILDAK hocalarımıza ve emeği geçen tüm çalışma 

arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Kapsamlı bir teknik kitap niteliğindeki bu katalog, mimar ve 

mühendislere, kamu ve özel sektör ya�rımcılarına, çeşitli 

teknik destek ve uygulama ekiplerine, öğrencilere ve 

kullanıcılara hizmet vermek amacıyla hazırlanmış�r. 

Sizlerin geri bildirimleri bu yayının geliş�rilmesi ve daha 

kalıcı bir hale ge�rilmesi açısından çok değerlidir. İlgi ve 

katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, çalışma ve 

uygulamalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

UNİCO Bina Enerji Çözümleri San. Tic. Aş
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Yüzeyden ısıtma soğutma sistemlerinin kullanımının şu şekilde
avantajları vardır:
1. Yoğuşmalı kombi ve kazanların verimleri artarak enerji tüke�mi
    ve enerji masrafları azalır. 
2. Bölgesel ısıtma sistemlerinde, gidiş-dönüş su sıcaklık farkları artacağı için
    daha küçük çaplı borular kullanılarak ilk ya�rım masrafları azalır.
    Ekonomik olmayan bölgesel ısıtma sistemleri ekonomik hale gelebilir.
    Aynı durum düşük sıcaklıktaki Jeotermal sular için de geçerlidir.
3. Normal soğutma sistemlerine göre daha yüksek sıcaklıktaki su
    ile soğutma  yapılması mümkün olduğundan, soğutucu sistemlerin
    performansı artar. Elektrik tüke�mleri azalır.
4. Yeral� su sıcaklıklarının düşük olduğu yerlerde, doğrudan kuyu suyu ile
    soğutma yapmak mümkündür.
5. Toprak sıcaklığının  yüksek olmadığı yerlerde, soğutma sistemine
    gerek olmadan toprak kaynaklı soğutma yapılabilir.
6. Bağıl nemi düşük veya geceleri serin olan yerlerde soğutucu sisteme
    gerek   olmadan  soğutma kulesi veya basit ısı değiş�ricilerle istenen
    serinlikte su elde edilerek  soğutma yapılabilir.
7. Yeni yapılacak binalarda ısıtma-soğutma sistemini içinde bulunduran
    prefabrik duvar üre�lerek inşaat süresi ve maliyetleri azal�labilir.
   
    

                                                                   Prof Dr. İsmail Teke

Prof. Dr. İsmail TEKE

Yıldız Teknik Üniversitesi  
Makine Fakültesi
Makine Mühendisliği
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En iyi makyaj , belli olmayanıdır, yani doğal görünendir. En iyi aydınlatma 
sistemi, lambaları fark edilmeyendir. Bu durum, ortamın homojen olarak 
aydınla�ldığını ve gözü rahatsız edici parlak veya karanlık alanların olmadığını 
gösterir. En iyi ısıtma sistemi de varlığı belli olmayandır – yani varlığını 
hisse�rmeden kişiyi rahatlığıyla kuşatan ve en üst düzeyde termal konfor 
sağlayan bir ısıtma sistemi. Bu yüksek konfor düzeyi, yaşam alanındaki sıcaklık 
dağılımının homojen olduğu, hava sıcaklığıyla oda yüzey sıcaklıklarının 
birbirine yakın olduğu, havanın ne kuru ne de nemli hissedildiği, ses 
seviyesinin düşük olduğu ve hava hareketlerinin rahatsızlık verici olmadığı 
durumlarda söz konusudur. Bir odada tek bir lamba ile nasıl ideal aydınlatma 
mümkün değilse, tek bir klasik ısıtma ünitesi ile de yüksek termal konfor 
sağlamak mümkün değildir. Çünkü ısı�cının verdiği ısının yaşam alanındaki 
havaya aktarımı, ısı�cı yüzey alanı ve sıcaklığıyla oran�lıdır. Isı�cının yüzey alanı 
küçük ise, aynı ısı transferi için yüzey sıcaklığının yüksek olması gerekir. Bu da 
yaşam alanında değişik termal zonların oluşmasına sebep olur. Fanlı ısı�cı 
sistemleriyle daha homojen bir ortam sıcaklığı sağlanabilir, ancak bu durumda 
ses ve hava hareket seviyesi rahatsızlık verici boyutlara ulaşabilir. 

Ortam havasının ısı�ldığı sistemlerde, bilhassa dış ortama dönük ve yalı�mı 
yetersiz duvar veya tavanların yüzey sıcaklığı kışın düşük olur ve insanlardan 
ışınım yoluyla ısı kaybını ar�rır. Bunu telafi etmek ve aynı konfor seviyesini 
korumak için insan bedeninden havaya olan ısı kaybının azal�lması gerekir ki 
bu da ortam sıcaklığını yükseltmekle mümkündür. Ancak ortam sıcaklığının 
yükselmesi, hem dış ortama ısı kaybını ar�rarak ısınma maliye�ni yüksel�r, 
hem de bağıl nemi düşürerek havanın daha kuru hissedilmesine sebep olur. 
Yüksek sıcaklıktan dolayı kızıl renkli flamentleriyle bilinen radyan ısı�cılar daha 
düşük ortam sıcaklığını mümkün kılabilir, ancak yüksek sıcaklık farkı sebebiyle 
klasik radyan ısı�cılar termal konfor sağlamaktan uzak�r, ve kapalı alanlar için 
genellikle uygun değildirler. Termal konfor için flament sıcaklığının 
düşürülmesi ise ancak yüzey alanının ar�rılması ile mümkündür. Sonuç, 
tabana döşenen düşük sıcaklıklı serpan�n sistemleri veya tavan veya duvarlara 
monte edilebilen düşük sıcaklıklı ısı�cı levhalardır. Radyant ısı�cı olarak bilinen 
ısı�cı olarak görülmeyen bu sistemlerin varlığı ancak yüzeylerine dokununca 
hissedilir, ve en yüksek termal konfor ile enerji tasarrufu sağlarlar. Kışın ısıtma 
için bahsedilen bu faydalar, yazın soğutma için de geçerlidir. Düşük sıcaklıklı 
radyan sistemlerin diğer bir avantajı, düşük sıcaklıklı jeotermal, güneş, a�k ısı 
gibi fazla bir ekonomik değeri olmayan kaynakların da kullanımını sağlaması ve 
ısı pompası uygulamalarında çok daha yüksek performans katsayılı ve 
dolayısıyla düşük enerji maliyetli ısı pompalarının kullanımını mümkün 
kılmasıdır. 

                                                                   Prof. Dr. Yunus Ali ÇENGEL

Prof. Dr. Yunus Ali Çengel

Prof. Dr. Yunus Ali ÇENGEL

Adnan Menderes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Nevada Üniversitesi Emiratus     
Professor
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Prof. Dr. Birol KILKIŞ

  Başkent Üniversitesi
  Mühendislik Fakültesi
  Makine Mühendisliği Bölümü

1 3 . D ö n e m  T ü r k  Te s i s a t 
Mühendisleri Derneği Başkanı

ASHRAE Özel Teknik Projeler Alt 
Komite Başkanı

Prof. Dr. Birol KILKIŞ

Işınımsal Panel Isıtma ve Soğutma Sistemleri (Radiant Panel Hea�ng and 
Cooling Systems) hissedilebilir iç mekân konforunu; koşullandırılmış (ısı�lan 
veya soğutulan) duvar, tavan ve döşeme gibi geniş yüzeylerden ışınım ısı 
geçişi ağırlıklı olarak gerçekleş�rmektedirler. Geniş yüzeylerin ısı transferinde 
etkin olması nedeni ile daha düşük sıcaklıklarda ısıtma; daha yüksek 
sıcaklıklarda da soğutma yapılması önemli bir özellik�r. Aslında insan 
fizyonomisi yaradılışı icabı % 60 ışınım (ısıl radyasyon), % 40 ısıl taşınım yolu ile 
çevresi ile ısı geçini sağlar. Işınımsal panel ısıtma ve soğutma sistemi, tam bu 
oranı sağlamaktadır. Nitekim ASHRAE El Kitabı da bu sistemlerde ışınım ısı 
geçişinin en az % 50 olmasını ön koşul olarak vermektedir. Diğer ısıtma ve 
soğutma sistemleri bu oranın tamamen uzağında bir oranda ısıl konforu 
sağlamaya çalışmakta ve sonuç olarak insan konforunda tam etkin 
olamamaktadırlar. Diğer bir deyişle sübjek�f insan konfor duyusu 
karşılanamamaktadır. Diğer bir önemli konfor avantajı da ASHRAE Konfor 
Abağının (ASHRAE Comfort Chart) ön gördüğü konfor parametresi iç hava 
sıcaklığı değil Opera�f Sıcaklık�r. Bu sıcaklık iç hava sıcaklığı ile tüm iç 
yüzeylerin yüzey sıcaklarının bir ortalamasıdır. Işınımsal Panel Isıtma ve 
Soğutma sistemlerinde koşullandırılmış duvarlar nedeni ile opera�f sıcaklık 
daha hassas ve enerji verimli olarak kontrol edilebilmekte; kışın daha düşük 
hava sıcaklığı ve yazın daha yüksek iç hava sıcaklığında insan konforu 
sağlanabilmekte ve bunun sonucu olarak da enerj i  tasarrufu 
yapılabilmektedir. 

İnsan konforu sadece termodinamiğin bir inci  kanununa göre 
değerlendirilemez. Termodinamiğin ikinci kanunu çerçevesinde insan 
vücudunun ekserji kaybının da konfor duyusunda daha önemli bir yeri vardır 
(Shukuya ve diğerleri). Bu bağlamda Işınımsal Panel Isıtma ve Soğutma 
S i s t e m l e r i  ko n fo r  e k s e r j i s i n i  d e  e n  i y i  ş e k i l d e  ta n ı m l ay ı p 
cevaplandırabilmektedir. Paneller arasında iyi bir ısı paylaşımı 
yapılabildiğinden iç mekân zonlamasını çok kolay gerçekleş�rilebilmektedir. 
Düşük sıcaklıkta ısıtma, yüksek sıcaklıkta soğutma yapılabilmesi nedeni ile 
güneş enerjisi, absorpsiyonlu a�k ısılı soğutma, ısı pompaları gibi cihazların 
verim ve performans katsayıları ar�ğı için bu cihazların ilk ya�rım maliyetleri 
ucuzlamakta ve işle�mlerinde de enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

Merkezi klima sistemlerin hissedilir ısı yüklerinin önemli bir bölümü Işınımsal 
Panel Isıtma ve Soğutma Sistemleri tara�ndan karşılandığında kanal kesitleri 
küçülür; gerekli üfleç (fan) debileri azalır. Böylelikle daha sessiz ve enerji 
verimli melez bir sistem ortaya çıkmış olur. Ayrıca kanal kesitlerinin küçülmesi 
ile asma tavan payları da azalmaktadır. Yoğuşmalı fan-coil cihazları ile 
harmanlanmış melez panel sistemlerinde ise fan boyutları küçülmekte, daha 
sessiz, verimli ve ekonomik bir işletme elde edilmektedir. Panel kenar, köşe ve 
arkalarının iyi yalı�lması koşulu ile Işınımsal Panel Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri ,  bina ıs ıtma ve soğutma yüklerinin pik değerlerini 
�raşlamaktadırlar. Bu olgu da sistemlerin belirli oranda küçük seçilmelerini 
bunun da ötesinde tam kapasitede daha verimli çalışmalarını 
sağlamaktadırlar. 

 

                 

                                                                               Prof. Dr. Birol KILKIŞ
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Bu teknik kataloğun içeriğini oluşturan, düşük ekserji yüzey ısıtma ve soğutma 
sisteminin geliş�rildiği TÜBİTAK projesinin izleyicisi olarak üç sene boyunca 
proje ekibin çalışmalarını gözlemledim. Farklı disiplinlerden 10'nun üzerinde 
Ar-Ge uzmanı ve  akademik danışman ile yürütülen çalışmalar sonunda proje 
başarı ile tamamlanmış ve ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinde 
kullanılabilecek yeni bir ürün geliş�rilmiş�r. Projede, standartlara uygun olarak 
kurulmuş iklimlendirme test odasında yürütülen deneysel ve analiz yazılımları 
yardımıyla yürütülen simülasyon çalışmaları ile sistem komponentlerinin 
tasarımı ve op�mizasyonu gerçekleş�rilmiş�r. Proje sonunda, farklı �pte 
binalar için sistemler geliş�rilmiş�r.

Proje kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçları, geliş�rilmiş olan yeni 
sistemin, hava hareke�ne dayanan klasik klima ve radyatörlü sistemlerde 
görülen birçok olumsuzluğu ortadan kaldırarak, ISO 7730 standartlarına göre 
ideal termal konfor şartlarını sağlamaktadır. Ayrıca, klasik iklimlendirme 
sistemlerine göre enerji tasarrufu sağlama potansiyeline sahip�r. Sistem klasik 
kombi/kazan/çiller gibi sistemlerle entegre çalışabileceği gibi ısı pompası ve 
güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da verimli bir şekilde 
çalışabilmektedir. 

Sistemin diğer avantajları ise:

· Tek bir ısı yayıcı sistem ile hem ısıtma hem de soğutma yapabilmesi

· Sistemin modüler olması

· Yenilenebilir enerji kaynaklarının (ısı pompası vb.) performanslarını 

ar�rması

· Yoğuşmalı enerji üreteçlerin sezonsal verimliliklerini ar�rması

· Düşük sıcaklıktaki kaynakların ısıtma, ılık sıcaklıklardaki kaynakların 

soğutma amaçlı ekonomik olarak değerlendirilebilmesi 

şeklinde özetleyebilirim.

Prof. Dr. Haşmet Türkoğlu
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İnsanoğlu ısınma ve serinleme ih�yacını her 
dönemde en iyi şekilde karşılama yolunu 
aramış�r. Yüzeyden ısıtma ve soğutma 
sistemleri de kullanılan yöntemler arasında yer 
almaktadır. İlk olarak M.Ö. 1200 yıllarında 
Güney Ba� Anadolu'da yapılan kazılar 
sonucunda; Kral Arzowa'nın Antalya yakınında 
Perge'de inşa e�rdiği sarayında bu sistemi 
kullandığı anlaşılmış�r. Dünyanın farklı birçok 
yerinde değişik metotlarla kullanılmış 
yüzeyden ısıtma soğutma uygulamalarına 
rastlanmaktadır. Mila�an önce Asya da, daha 
s o n r a k i  d ö n e m l e r d e  i s e  R o m a 
imparatorluğunda kullanılan kang, dikang, 
ondol sistemlerinde çalışma prensibi, duvar 
veya döşeme al� kanallardan sıcak havanın 
geçirilmesi prensibine dayanır. Örneğin 
yandaki şekilde, Kore evlerinde kullanılan 
g e l e n e k s e l  ı s ı t m a  y ö n t e m i  o n d o l 
görülmektedir. Günümüzde ise sıcak duman 
gazları yerine sıcak su geçirilmektedir.
Ayrıca Anadolu’da yaşayan çeşitli uygarlıklar 
yer ısısından faydalanacak şekilde evler inşa 
etmiş ler  ve  ik l imlend i rme çözümler i 
üretmişlerdir. İnsan yerleşiminin Paleoli�k 
döneme kadar uzandığı Kapadokya bölgesinde 
bulunan mağaralar yer ısısını en iyi kullanım ve 
sürdürülebilirlik örneklerindendir.
Sivas'ın Divriği ilçesinde 13.yy'da inşa edilen ve 
Birleşmiş Milletler Eği�m, Bilim ve Kültür 
Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası 
Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve 
Darüşşifasında, günümüzde kullanılır durumda 
olmayan yerden ısıtma sistemi bulunmaktadır. 
Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları 
döneminde 1228 yılında yap�rılan ve Avrupalı 
bilim adamlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" 
olarak nitelendirilen tarihi cami ve hastanenin 
baş mimarı Ahlatlı Hürrem Şah, bu tarihi 
yapının ısıtmasını yaklaşık 100 metre ilerisinde 
bulunan hamamın bacasından çıkan buharla 
sağlamış�r.. 

Osmanlı sadrazamlarından Yunus Paşa tara�ndan 1517 yılında Mimar 
Sinan'a yap�rılan Yunus Paşa Camii yerden ısıtma sistemine sahip�r. 
Sakarya'nın tarihi Taraklı ilçesinde bulunan bu eserin ısı�lması yakınında 
bulunan hamamdan döşenen tesisatla yapılmış�r. Camideki yerden 
ısıtma sisteminin bugün bile kullanılabilecek vaziye�e olduğu 
bilinmektedir.
1900'lü yıllarda yüzeyden ısıtma uygulaması, daha da ilgi gören sıcak sulu 
ısıtma sistemleri ile hızlı bir gelişme içine girmiş�r. Yerden ısıtmanın 
ülkemizde 1950'li yıllarda münferit ısıma şeklinde uygulanmaya 
başlandığını görmekteyiz. Bakır borular ile yapılan en belirgin uygulama 
Ankara'da 1970'li yıllarda inşa edilen Kocatepe Camii'dir.  
Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri, temel prensip olarak kontrol edilen 
mahal sıcaklığını tavan, zemin ve duvar içerisine yerleş�rilmiş 
panellerden ya da ıslak yapı içine gömülmüş borulardan şartlandırılmış su 
veya farklı bir akışkanın dolaşımı ile sağlandığı iklimlendirme 
sistemleridir. Bu sistemlerde ısıtma amacıyla ortama geçen ısı veya 
ortamdan serinletme için çekilen ısı büyük oranda ışınım ile transfer 
edilir; 
Amerikan Tesisat Mühendisleri Derneği (ASHREA) 'nin tanımına göre eğer 
ısı transferinin %50'den fazlası radyasyon (ışınım) ile gerçekleşiyorsa 
sistem radyant olarak adlandırılır. Bu sistemler, kontrol edilen yüzey 
sıcaklığının oda sıcaklığına yakın bir değerde olmasıyla karakterize 
edilirler.

  

 Giriş1
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Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemlerinde; iklimlendirilen mahal içerisindeki insanlar mahalin ısı�ldığını veya soğutulduğunu 
hissetmezler. Konfor şartlarının en yüksek düzeyde sağlandığı bu sistemde, yüzeyler arasındaki sıcaklık farkları azal�larak 
aksi durumlarda meydana gelen konforsuzluk ortadan kaldırılır. 

Radyant ısıtma soğutma sistemleri mahal içerisinde yer işgal etmediğinden kullanıcının ak�f yaşam alanında herhangi bir 
yer kaplamaz. Mimari tasarıma yeni serbestlikler, insan sağlığı ve rahatlığı, mekan temizliği ve genel hijyen gibi bir çok 
konuda yeni boyutlar ge�rmektedir. 

Radyant ısıtma-soğutma sistemleri, a�k enerjinin değerlendirilmesinde, alterna�f enerji ve yenilenebilir (örn: güneş 
enerjisi, jeotermal ve ısı pompası) enerji kaynaklarından yeterince yararlanma konularında ise rakipsizdir. Böylelikle milli 
kaynaklarımızın kullanılması, enerji kaynaklarımızın ve doğal çevrenin sürdürebilirliği açısından oldukça önemlidir. 

Enerji verimli radyant duvar, döşeme ve tavan sistemleri;

Klasik iklimlendirme sistemleri, yoğun olarak birincil enerji kaynakları konutlarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu 
durumun ortaya çıkardığı sonuç sürdürülebilir çevre kavramına uygun değildir. Bu nedenle yeni geliş�rilen sistemler, klasik 
sistemlerin aksine temel prensip olarak sürdürülebilir enerjinin kullanılmasının amaçlandığı; a�k ısıların, alterna�f enerji 
kaynaklarının ve ısı pompası gibi yeni cihazların kullanımının yaygınlaş�rılmak istendiği sistemlerdir. 

Yüzeyden (Radyant) ısıtma ve soğutma sistemleri günümüzde kullanılan tüm iklimlendirme sistemlerine alterna�f; yüksek 
enerji verimliliğiyle çalışan sistemlerdir. Mahallerin zemin ya da duvar yüzeyleri, ısı transfer yüzeyi olarak kullanılmakta; 
dolayısıyla mahal için gerekli olan ısı yükleri geleneksel ısı�cılara göre çok daha büyük alanlardan gerçekleş�rildiği için 
düşük sıcaklık farkları ile gerekli ısıtma veya soğutma sağlanabilmektedir. Isı pompası ile birlikte kullanımları oldukça yüksek 
enerji tasarrufu sağlamasına olanak sağlar. 

Radyant ısıtma-soğutma enerji yüklerini kolayca dengede tutar; bina ısıtma ve soğutma giderleri, donanım bakım 
maliyetleri açısından tasarruf sağlanır.

Radyant iklimlendirme sisteminin , Çevre dostu, sürdürülebilir, az enerji tüketen ve ih�yaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir 
kaynaklardan sağlayan binaların tasarımına katkıda bulunduğu için, diğer klasik iklimlendirme  sistemlere göre kıyasla daha 
çok tercih edilmektedir. Ayrıca hem ülkemizde hem de yurt dışında, yeşil bina ya da doğa dostu bina kavramı son yıllarda 
oldukça yaygınlaşmış ve  binaların gerçekten çevre dostu, yüksek performanslı olup olmadıklarının belirlenmesi için ABD ve 
AB'de ser�fika veren kurumlar ile ser�fikalandırma sistemleri ortaya çıkmış�r. Bu kurumlar tara�ndan değerlendirilip 
ser�fikaya hak kazanan binalar, yukarıda sayılan kriterleri yerine ge�rdiklerinden çevre dostu binalar olma özelliği 
kazanmaktadırlar. Bu binaları yapan inşaat firmaları da, diğer inşaat firmalarının önüne geçerek daha pres�jli firmalar 
haline gelmektedirler.
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Yüzeyden ısıtma- soğutma sistemlerinin geleneksel iklimlendirme sistemlerine kıyasla birçok avantajı vardır.

İdeal Termal Konforu Sağlar

  Termal Konforun en iyi  düzeyde 

sağlandığı iklimlendirme sistemi olup, 

İnsan fizyolojisi için en uygun ortamı 

sağlar. İnsan fizyolojisi için en uygun 

sistemdir. Prensip olarak havanın 

iklimlendirilmesi yerine direkt olarak 

kişilerin ısı�lması & soğutulması ile 

konfor sağlanır.  

  Mahalin her noktasında eşit termal 

konfor sağlanır.

  Mahal içerisinde homojen sıcaklık 

dağılımı sağlanır. 

  Çok soğuk veya sıcak yüzey oluşmaz, 

sene boyunca sistem yüzey sıcaklığı 16 – 

35 °C arasında değişir. 

  Işınımsal sıcaklık etkisiyle termal konfor, 

ısıtmada daha düşük, soğutmada daha 

yüksek sıcaklıkta sağlanır.

  Havayı kurutmazlar.

  Mahal içerisinde insanı rahatsız edici 

yüksek hızda hava akımı olmaz.

1.1 YÜZEYDEN ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Sürdürülebilir, Düşük Ekserjili Kaynakların Kullanımı

Ekserji, termodinamik bir sistemin ih�va e�ği potansiyel enerjisinin herhangi bir referans haline göre 

kullanılabilirliğinin bir göstergesidir. Ekserji, teorik olarak elde edilebilecek maksimum faydalı iş miktarı olarak da 

tanımlanabilir.

  Düşük ekserjiye sahip (30- 40° C) a�k ısılar sistemde değerlendirilebilir. Bu man�kla düşük sıcaklıktaki a�l jeotermal 

enerji kaynakları ile termik santral kondenser a�k ısıları rahatça bu sistemlerde kullanılabilir. 

  Düşük ekserjiye sahip kuyu, baraj, deniz suyu gibi ılık kaynaklarla soğutma yapılabilir. 

  Yenilenebilir enerji sistemleri için en ideal ısı yayıcı sistemdir. Güneş enerjisi ısıtma, toprak/hava/su kaynaklı ısı 

pompası ile ısıtma-soğutma gibi seçenekleriyle sistemlerin ak�f olarak kullanımını sağlamakla beraber verimliliklerini 

de ar�rır. 

  Örneğin ısı pompasının bu sistemle beraber düşük sıcaklıklarda kullanılması ile ortalama 3'lerde olan COP değeri 6'lara 

kadar çıkmaktadır. 

  Bazı durumlarda ısı pompası kompresörü çalış�rılmadan bile toprak/su enerji kaynağı ile ısıtma, serinletme yapılabilir.

  Düşük kaliteye sahip a�l enerji kaynaklarının kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlaması 

sebebiyle doğal çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlar.  
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Düşük Enerji Tüke�mi

Este�k Görünüm ve Geniş Yaşam Alanı Sağlar

  Bu sistemle hem ısıtma hem de soğutma yapılabildiği için aynı mahalde ısıtma ve soğutma sistemlerini ayrı ayrı 

kurmaya gerek kalmadan aynı sistem akışkan sıcaklığı değiş�rilerek tüm yıl boyunca kullanılabilmektedir.  

  Ayrıca klasik sistemlere göre mahal içerisinde daha fazla yaşam alanı sağlandığı gibi daha este�k bir görünüm de elde 

edilmiş olur. 

Düşük İlk Kurulum ve İşle�m Maliyetleri

  Radyant sistemlerin ilk ya�rım maliye�, ya�rımın geri dönüş süresi ve ge�rdiği diğer avantajlar nedeniyle makuldür.

  Kurulumları hızlı ve pra�k�r.

  Klasik sistemlerle karşılaş�rıldığında herhangi bir ru�n bakım maliye� yoktur.

  Klasik sistemlere göre pik yükü azal�ğı için ısıtma ve soğutma durumunda %60'a kadar enerji tasarrufu sağlar.

  Oda sıcaklığına yakın sıcaklıktaki akışkan sıcaklığı gereksinimi ile bu sistemlerde kullanılan ısı�cı ya da soğutucuların 

verimleri ciddi ölçüde artar, enerji tüke�mi ve işletme maliyetleri düşer. 

Düşük sıcaklıkta ısıtma yap�ğından yoğuşmalı sistemlerin verimliliklerini  % 15'e kadar ar�rır.

Soğutmada, gidiş dönüş su sıcaklık farkı düşük (    T= 4-6 °C ) olduğundan soğutma grubu ve ısı pompası  cihazlarının 

performanslarını ar�rır.

  Kışın ve yazın ışınımsal sıcaklık etkisiyle 2-3 °C daha düşük/yüksek sıcaklıklarda termal konfor sağlandığından 

binanın ısı kaybı/kazancı %15'ekadar azal�lır. 

  Yenilenebilir enerji sistemleriyle entegrasyonuyla sı�r fosil yakıt kullanımı ile konfor şartları sağlanabilir.

  Sistemin içerdiği kendi yalı�mıyla binanın ekstradan içten de yalı�lması söz konusudur.
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Günümüzde kullanılan iklimlendirme sistemlerinde; hava taşıma sistemleri, toplam ısıtma soğutma yükleri ve 
havalandırma şartlarına ve çeşitli standartlara göre boyutlandırılır. Hava akış debileri çok nadir aynı değerdedir, kontrolleri 
ise gerekli hava kalitesinin ve konforun sağlanmasında tatmin edici değildir. Örneğin soğutma amaçlı bir çevrimde ortamın 
soğutma yük ih�yacı sağlanırken, ortamın havalandırma ih�yacı ihmal edilir. Radyant sistemlerde iki ih�yacın da kontrolü 
ayrış�rılarak yapılır. Bunun sayesinde mahal içerisindeki gerekli havalandırma ih�yacı en hassas şekilde kontrol edilerek 
sağlanır.

Tüm bu olumlu etkiler radyant ısıtma ve soğutma sisteminin tüm dünyada yaygınlaşmakta olmasının nedenleridir. 

Diğer Avantajlar  

  Herhangi bir ses gürültü oluşturmaz, mahali pasif olarak iklimlendirir.  

  LEED, Breeam gibi ser�fikaların alınmasına katkı sunar. 

  Sistem içerisindeki ısıtma&soğutma borularına 50 yıllık ömür garan�si verildiğinden sistemde herhangi patlama, 

arıza, v.s. riskleri yoktur. 

  Klasik veya yenilenebilir bütün enerji üreteçleriyle uyumludur.

  Dünya'da bir çok uygulamasının bulunması ve yaygınlaşması; başarısını pres�jli projelerde ispatlaması.

  Sistemin komple çözüm şeklinde projelendirilmesi. 
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PMV ak�vite hızı, giysi yalı�mı, ortam hava sıcaklığı, ortalama radyant sıcaklık, hava hızı ve bağıl nemin farklı birleşimi için 
aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanabilmektedir.

Gibi al� konfor değişkeni konfor şartlarını 
belirlemek için kullanılan PMV (Tahmini ortalama 
oy) göstergesini meydana ge�rmektedir. Fanger, 
PMV göstergesini standart bir ölçeğe göre ısıl 
ortam değişkenlerinin (hava sıcaklığı, hava nemi, 
hava hızı, ortalama radyant sıcaklık) ve kişisel 
değişkenlerin (ak�vite hızı ve giysi) herhangi bir 
kombinasyonunun kalabalık bir insan grubu 
üzerindeki etkisini oylama yoluyla tespit eden bir 
parametre olarak tanımlamaktadır. 

1.1.1 TERMAL KONFOR VE ÖNEMİ

Termal konfor; kişinin gerek bedensel ve gerekse zihinsel faaliyetlerin 
sürdürülmesi esnasında, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder. 
Bir diğer ifadeyle: Isıl konfor, ısıl çevreden memnuniye� ifade eden ruh 
durumudur.

Dünyada kabul edilmiş araş�rmalara göre, insanlar belli bir sıcaklık ve 
nem aralığında ve temiz havalı ortamlarda rahat etmektedirler. Bu aralık 
konfor bölgesi olarak tanımlanmış�r. 

Bireysel konforun sağlanması fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve diğer 
faktörlerden etkilenen bir süreç�r. Fanger, psikolojik teori ile ista�s�ksel 
verileri birleş�rmiş ve ısıl duyarlılığı öngören bir matema�ksel model 
geliş�rmiş�r. Fanger'e göre;

1. Ortamın Hava Sıcaklığı, 

2. Ortalama Işınımsal Sıcaklık, 

3. Hava Hızı 

4. Bağıl Nem 

5. Ak�vite Hızı, 

6. Giysi
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M: Metabolik hız
W: Etkin mekanik güç
Pa: Su buharı kısmi basıncı
Ta: Hava sıcaklığı
Tcl: Giysi yüzey sıcaklığı
Tr: Ortalama radyant sıcaklık
h: Taşınım katsayısı, saat açısı
fcl: Giysili vücut yüzey faktörü

PPD (Tahmini memnuniyetsizlik yüzdesi) göstergesi, PMV'yi kullanarak ısıl olarak memnuniyetsiz insan yüzdesini tahmin 
etmektedir. Kalabalık bir insan grubu içerisinde standart ısıl his ölçeğine göre memnuniyetsizlik hisseden insanlar sıcak, ılık, 
serin veya soğuk; memnun hissedenler ise nötr, hafif ılık veya hafif serin seçeneklerinden birini oylamaktadır.

Hesaplanan PMV değeri kullanılarak aşağıdaki denklem yardımıyla PPD hesaplanır.

4 2100 95 exp( 0.03353 0.2179 )PPD PMV PMV= - × - × - ×

PUAN                                      İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİ
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Sıcak
Ilık

Hafif ılık
Denge (Nötr)

Hafif serin
Serin
Soğuk

Isıl denge PMV değeri 0 olduğu zaman gerçekleşmektedir. 

İnsan vücudunun hisse�ği sıcaklık (çalışma sıcaklığı) ortamdaki hava sıcaklığına eşit değildir. Ortamda bulunan cisimlerin 
ve yüzeylerin sıcaklığı da hissedilen sıcaklığı etkilemektedir. Bunu rüzgarsız ve güneşli bir havada karın üzerinde hareketsiz 
duran bir kişinin havanın soğuk olmasına rağmen üşümemesi ile örnekleyebiliriz. 

Isıl Ortam Değişkenleri

Kapalı bir ortamda, ısıl konforu etkileyen ortam değişkenleri hava sıcaklığı, ortalama ışınımsal sıcaklık, hava hızı ve havanın 
nemidir.

Hava sıcaklığı (T ), insan ile çevresi arasında taşınım (konveksiyon) ile yapılan ısı alışverişi miktarını belirleyen bir a

değişkendir. İnsan ile çevresi arasındaki taşınım ile ısı transferi, vücut yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığı dengeleninceye kadar 
devam eder. Dengelenmiş durumdaki vücut yüzey sıcaklığı insanın iklimsel açıdan konforda olup olmadığının göstergesidir. 
Bu nedenle hava sıcaklığı insanın iklimsel konforunu etkileyen önemli ortamsal değişkenlerden birisidir. 

Ortalama ışınımsal (radyant) sıcaklık (MRT), insanla çevre yüzeyler arasında ışınım  (radyasyon) yoluyla oluşan ısı 
transferini belirlemek üzere çevre yüzeylerin sıcaklıklarının birleşik etkisini ifade eden bir sıcaklık�r. İnsanın mekândaki 
konumuna, duruş biçimine ve çevre yüzeylerin sıcaklığına bağlıdır.

Opera�f sıcaklık (Hissedilen Sıcaklık, To), hava sıcaklığı ile ortalama ışınımsal sıcaklığın bütünleşik etkisini temsil eden bir 
sıcaklık�r. 

Isıl denge PMV değeri 0 olduğu zaman gerçekleşmektedir. 

İnsan vücudunun hisse�ği sıcaklık (çalışma sıcaklığı) ortamdaki hava sıcaklığına eşit değildir. Ortamda bulunan cisimlerin 
ve yüzeylerin sıcaklığı da hissedilen sıcaklığı etkilemektedir. Bunu rüzgarsız ve güneşli bir havada karın üzerinde hareketsiz 
duran bir kişinin havanın soğuk olmasına rağmen üşümemesi ile örnekleyebiliriz. 

Isıl Ortam Değişkenleri

Kapalı bir ortamda, ısıl konforu etkileyen ortam değişkenleri hava sıcaklığı, ortalama ışınımsal sıcaklık, hava hızı ve havanın 
nemidir.
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Hava sıcaklığı (T ), insan ile çevresi arasında taşınım (konveksiyon) ile yapılan ısı alışverişi miktarını belirleyen bir a

değişkendir. İnsan ile çevresi arasındaki taşınım ile ısı transferi, vücut yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığı dengeleninceye kadar 
devam eder. Dengelenmiş durumdaki vücut yüzey sıcaklığı insanın iklimsel açıdan konforda olup olmadığının göstergesidir. 
Bu nedenle hava sıcaklığı insanın iklimsel konforunu etkileyen önemli ortamsal değişkenlerden birisidir. 

Ortalama ışınımsal (radyant) sıcaklık (MRT), insanla çevre yüzeyler arasında ışınım  (radyasyon) yoluyla oluşan ısı 
transferini belirlemek üzere çevre yüzeylerin sıcaklıklarının birleşik etkisini ifade eden bir sıcaklık�r. İnsanın mekândaki 
konumuna, duruş biçimine ve çevre yüzeylerin sıcaklığına bağlıdır.

Opera�f sıcaklık (Hissedilen Sıcaklık, To), hava sıcaklığı ile ortalama ışınımsal sıcaklığın bütünleşik etkisini temsil eden bir 
sıcaklık�r. 

Bu sıcaklık, yaklaşık olarak iç hava sıcaklığı Ta ile ortalama ışınım sıcaklığının (MRT) katsayıları oranında ortalamasına eşi�r.

Konfor aralığı, kabul edilebilir ısısal çevre koşullarını sağlayabilecek opera�f sıcaklık cinsinden belirlenmektedir. 

Opera�f Sıcaklığın Hesaplanması:

T  = Hava Sıcaklığı (°C) a

MRT = Işınımsal ortalama Sıcaklık (°C) 

h  = Taşınım ile Isı Transferi Katsayısı (W/m² K) c

h  = Işınım ile ısı Transferi Katsayısı (W/m² K)r

Pra�k kullanımda bağıl hava hızının 0.2 m/s den küçük olduğu ve MRT ile To arası sıcaklık farkının 4°C 'den az olduğu 
uygulamalarda; opera�f sıcaklık (To) ışınımsal ortalama sıcaklık (MRT) ve hava sıcaklığının (Ta) aritme�k ortalaması alınarak 
hesaplanır. (Referans: ANSI/ASHRAE Standard 55-2010, Thermal Environmental Condi�ons for Human Occupancy.)"

 

Soğutma Durumlarında Sıcaklıklar Isıtma Durumunda Sıcaklıklar

Konvansiyonel
Soğutma
Sistemi

Radyant
Soğutma
 Sistemi

Ortam Hava
 Sıcaklığı

Hissedilen
 Sıcaklık

Ort. Radyant
Sıcaklık

Ortam Hava
Sıcaklığı

Hissedilen
 Sıcaklık

Ort. Radyant
Sıcaklık

Konvansiyonel
Soğutma
Sistemi

Radyant
Soğutma
 Sistemi

Ort. Radyant
Sıcaklık

Ort. Radyant
Sıcaklık

Hissedilen
 Sıcaklık

Hissedilen
 Sıcaklık

Ortam Hava
 Sıcaklığı

Ortam Hava
 Sıcaklığı
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Havanın Nemliliği

İnsanın cildinden çevreye olan su buharı difüzyonu ve nefes ile vücu�an kaybedilen ısı miktarını etkileyen bir ortamsal 
değişkendir. Hava hızı; herhangi bir yüzeyle hava arasındaki ısı taşınımı katsayısını etkilediğinden, insanla çevresi arasında 
taşınım yoluyla oluşan ısı transferi miktarını etkileyen önemli bir ortamsal değişkendir. 

Kişisel Değişkenler
Isıl konforu etkileyen kişisel değişkenler ak�vite düzeyi ve giysi türüdür.
Ak�vite düzeyi, insan vücudunun alınan yiyecekleri yakarak birim zamanda üre�ği enerji miktarını etkileyen bir 
değişkendir. Ak�vite hızı insanın yap�ğı eylem türü ile yani ak�vite seviyesi ile doğrudan ilişkilidir. 

Giysi türü giysilerin ısı yalı�m direncini belirlediğinden ve dolayısıyla insanla çevresi arasındaki ısı transferi miktarını 
etkilediğinden ısıl konfor koşullarının belirlenmesinde bilinmesi gereken kişisel değişkenlerden birisidir. Giysilerin ısı 
yalı�m direnci genellikle clo birimi ile ifade edilmektedir. (1 clo = 0.155 W/m2·K). 

Yerel Isıl Konfor

Isıl konfor çalışmalarının ilk yıllarında, konforu belirleyen ana etkenin kişinin ısıl durumu olduğu belir�lmiş�r. Fakat 
vücudun genel ısıl durumundan başka; 

Radyant Sıcaklık Asimetrisi, Hava Akımı, Düşey Yöndeki Hava Sıcaklık Değişimleri, Sıcak Ve Soğuk Yüzeylerle Temas, gibi yerel 
etkiler meydana gelirse kişi kendini istenmeyen bir ısıl ortamda bulabilir. Bu yüzden uygun ısıl konforun elde edilebilmesi 
için her bir ısıl konfor değişkeninin yerel etkisinin incelenmesi gerekir.

Radyant Sıcaklık Asimetrisi 

Radyant sıcaklık asimetrisi şartlandırılan mahal içerisinde seçilen küp şeklindeki bir kontrol hacminin yüzeyleri üzerindeki 
maksimum ve minimum radyant sıcaklıklar arasındaki sıcaklık farkı olup, insanlar sıcak tavan, soğuk duvar veya pencereden 
dolayı meydana gelen radyant asimetriye oldukça duyarlıdır. Kişi zemine göre tavana daha uzak olduğundan dolayı tavan 
sıcaklığı standartlar tara�ndan radyant sıcaklık asimetrisi cinsinden belirlenmekte olup, kabul edilen bu değer 5° K'dir; 
ancak çalışmalar göstermiş�r ki bu değerler ısı�cı �pine, ısı�cının sıcaklığına, büyüklüğüne ve konumuna göre 
standartlarda belir�lenlerden daha büyük olabilmektedir. 
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Parametre Limit değeri
PMV
PPD

-0,5 < PMV < 0.5

PPD < 10

Hava Akımı

ISO 7730 ısıl konfor standardı hava akımını, hava hareke� sebebiyle vücudun istenmeyen yerel soğuması olarak tanımlar. 
Hava hızının artması vücu�an fazla ısı kaybının meydana gelmesine neden olur. Birçok insan hava hızına duyarlı olduğu için 
hava akımı, havalandırılan ve iklimlendirilen mekânlarda yaşayan insanların en yaygın şikâyetlerinden biridir. 

Hava akımı hissi hava sıcaklığına bağlıdır ve düşük hava sıcaklığında yüksek oranda memnuniyetsizlik meydana gelmektedir. 
Üs�eki grafikte, değişik hava sıcaklık değerlerinde hava hızının memnuniyetsizlik oranıyla değişimi görülmektedir.

Düşey Yöndeki Hava Sıcaklık Farkı 

Ayak bileği ile baş arasındaki yüksek sıcaklık farkı konforsuzluğa neden olmaktadır. Bu genellikle merkezi hava ısıtma 
sistemlerinde meydana gelmekle birlikte yanlış tasarlanmış diğer ısıtma sistemlerinde de meydana gelebilmektedir. Ayak 
bileği ile baş arasındaki sıcaklık farkı 3°C'yi geçmesi istenmez. Sıcaklık farkı azaldığı zaman konforsuzluk hissi de 
azalmaktadır. 

Zemin Yüzey Sıcaklığı

Eğer zemin çok soğuk veya sıcaksa, yaşayanlar ayaklarının ısıl duyarlılığından dolayı kendilerini rahatsız hissedeceklerdir. Ev 
içinde ince ayakkabı giyen insanların ısıl konforu için önemli olan şey zemin döşemesinden ziyade zemin yüzeyinin 
sıcaklığıdır. Bu durum Asya'da yaygın olan çıplak ayak ile evde yürüme gibi durumlarda genellikle görülmektedir. 

ASHRAE 55 ve ISO 7730 Standartlarının Belirlediği Isıl Konfor Kriterleri 

ASHRAE 55 ve ISO 7730 standartlarının önerileri, çoğunlukla hafif ak�vite yapan, öncelikle oturarak yapılan ak�viteler 
içindir (< 1.2 met). Kabul edilebilir çalışma sıcaklığı aralığı, yaz sezonunda 0.5 clo ve kış sezonunda 1 clo giysi değerinde 
giyinen insanlar için termal konfor kriteri sağlanmaktadır. Standartlar tara�ndan belirlenen genel konfor kriteri aşağıda ki 
tablolarda gösterilmektedir.

Parametre

Radyant Sıcaklık

Asimetrisi

Hava akımı

Düşey   yöndeki   hava
sıcaklık farkı

Zemin yüzey sıcaklığı

Limit değeri
Ilık duvar                          T pr < 23° C                                       

Soğuk duvar                    T pr < 10° C  

Soğuk Tavan                    T pr < 14° C  

Ilık Tavan                         T pr < 5° C 

                                          R pr < %20

                                          T av < 3°C    

19°C < Tf < 29°C
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İnsanlar genel ısıl konfor veya yerel ısıl konforsuzluk parametrelerinden dolayı memnuniyetsiz olabilmektedir. Genel ısıl 
konfor kriterlerine göre konforlu durumda olan kişi, yerel ısıl konfor kriterlerine göre konforsuz durumda ya da genel ısıl 
konfor kriterlerine göre konforsuz durumda olan kişi, yerel ısıl konfor kriterlerine göre konforlu durumda olabilmektedir. 
Literatürde konforsuz insan sayısının oranının birleşimini veren herhangi bir bağın� yoktur. Bu yüzden bu durumu 
basitleş�rmek için ASHRAE  55 standar�, %10 genel ısıl konfor memnuniyetsizliğin üstüne %10 yerel ısıl konforsuzluktan 
dolayı memnuniyetsizliği ekleyerek toplam ısıl kabul edilebilirliği %80 olarak belirlemiş�r.

Referanslar:

   EN ISO 7730 (2005). Ergonomics of thermal environment-Analy�cal determina�on and interpreta�on of thermal 
comfort using calcula�on of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. Interna�onal Organiza�on for 
Standardiza�on, Geneva.

    ASHRAE Standart 55 (2003). Thermal environment condi�ons for human occupancy, ASHRAE.

    Olesen, B. W. ve Parsons, K. C. (2002). İntroduc�on to thermal comfort standarts and to proposed new version of EN ISO 
7730, Energy and Buildings, 34, 537-548.

Yukarıda termal konfor ve önemi hakkında geniş bilgiye yer verildi. Tüm bu kriterlerin dünya genelinde en iyi sağlandığı 
sistemler yüzeyden ısıtma soğutma sistemleridir.

LEXRAD Mükemmel Termal Konfor Sağlar

  Yüzeyler arasında sıcaklık farkı çok azdır, radyant sıcaklık asimetrisi söz konusu değildir. Geniş yüzeylerden ısıtma 

soğutma yapılarak ortalama ışınımsal sıcaklık (MRT) op�mum şekilde kontrol edilir.

  Nem kontrolü akıllı cihazlar yardımıyla yapılır. Sistemin sürekli olarak istenilen nem oranında tutulması, gerek�ğinde 

nem verme/alma yapılması sağlanır. Ortam havası kesinlikle kurumaz ve ya aşırı nemlenmez.

  Taze hava santrali ve ya ısı geri kazanım cihazı ile konfor için gerekli temiz hava  sağlanır.

  Ortam hava sıcaklığı homojendir, Konvansiyonel sistemler prensip olarak ortam havasını ısı�p soğutmaya çalışır. 

Bunun sonucunda yüksek hava hareke� ve homojen olmayan sıcaklık dağılımları oluşur. Bu da termal konforun 

sağlanamamasına neden olur. LEXRAD sistemi ise ortam havasını değil yüzeyleri ısıtmaya veya soğutmaya yönelik bir 

sistemdir. Geniş yüzeyden gerçekleşen ışınımsal ısı transferi sonucunda yüzeyler iklimlendirilir, ortam içerisinde 

homojen hava sıcaklığı oluşur. Hava hareke� yok denecek kadar azdır. Bunun sonucu olarak mükemmel termal konfor 

koşulları sağlanır. 

  Hava hareke�nin olmaması, ortam içerinde havada bulunan toz, bakteri gibi oluşumların taşınmasını engeller. Daha 

sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar. 

  Sistem sessiz çalışır bu nedenle klasik sistemlerde karşılaşılan gürültü problemlerine rastlanmaz. 
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Azalan yakıt kaynakları, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi etkenler enerjinin verimli kullanılmasını tüm dünyada ve 

ülkemizde oldukça önemli bir hale ge�rmiş�r. Tüke�len enerji miktarları incelendiğinde bina iklimlendirilmesinde 

kullanılan enerjinin, genel enerji kullanımının %30'una yakın bir bölümünü oluşturduğu görülmektedir. Bu oran gösteriyor 

ki iklimlendirme sistemlerinin enerji verimli hale ge�rilmeleri hem ekonomik yönden hem de doğanın korunması 

yönünden oldukça önemlidir.

 

        

        

        

         

        

1.1.2  ENERJİ VERİMLİLİĞİ
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Radyant ısıtma soğutma sistemlerinde daha az enerji tüke�lir ve pik güç talebi daha azdır. 

Literatürde yapılan araş�rmalar sonucunda çeşitli uygulama �plerindeki radyant ısıtma sistemlerinin yıllık enerji tüke�m 

        ASHRAE kaynaklı verilere göre; radyant ısıtma soğutma sistemlerinin klasik klimalı sistemlere göre ortalama %30         

        mertebelerinde enerji tasarrufu sağladığını gösterir

Radyant ısıtma ve soğutma sistemlerinin düşük enerji ih�yacı düşük ekserjili sistemlerin kullanımına olanak sağlar

Sistemin düşük sıcaklık farkıyla çalışacak ısı pompalarıyla birlikte kullanılması ısı pompası  boyutlarını küçültecek�r ve 

elektrik tüke�mleri azalacak�r. 

Radyant Isıtma Soğutma diğer bir ifadeyle düşük sıcaklıkta ısıtma, yüksek sıcaklıkta soğutmadır. Isı pompası sistemleriyle 

Türkiye'deki iklim şartları göz önüne alındığında enerji tasarrufu %17 - %42 arasında olması öngörülmektedir.

kullanılmaları durumunda, Isı pompasının COP si yükselir.
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Neden Düşük Ekserjili Radyant Isıtma/soğutma Tercih Edilmelidir?

Enerji, yok edilemez ya da yoktan var edilemez. Korunum yasası olarak adlandırılan bu ifade, termodinamiğin 1. yasasıdır. 

Binalarda kullanılan enerji hesaplamaları enerjinin korunumu ilkesini temel almaktadır;  ancak enerjinin korunumu 

konsep� tek başına enerjiden yararlanma süreçlerini anlamak için yeterli değildir. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasasının 

birlikte irdelenmesiyle verimlilik tanımlanmalıdır. Enerji yok edilemez ancak bir formdan başka bir forma dönüşebilir, gazın 

yanarak ısıya dönüşmesi gibi. Bu dönüşümün verimli ve etkin olması istenir.

 

Enerji tasarrufu ve CO2 emisyonunun azal�lması konuları sürdürülebilir çevre için oldukça önemlidir.  Enerjinin niteliği, "ise 

iş yapabilme kabiliye� ile tanımlanmaktadır ve entropi kavramı ile açıklanmaktadır. Enerjinin iş yapabilme kabiliye�, ya da 

kullanabilirliği termodinamikte "ekserji" başlığında incelenmektedir. Bu noktada ulaşılan bilgiler “ekserji” başlığının 

temelini oluşturmaktadır.

Ekserji, enerjinin kullanılabilirliği anlamına gelir ve termodinamiğin ikinci yasasının temelini oluşturur.  Isıtma ve soğutma 

sistemleri tasarım ve hesaplamalarında, ekserji önemli rol oynamaktadır.

26ºC 20ºC

20ºC 22ºC

26ºC18ºC
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Düşük ekserjili sistemler, daha düşük kalitedeki enerji kaynakları (ısı pompası, güneş kolektörü, a�k ya da enerji depolama 
vb.)  ile ısıtma ve soğutma yapmaktadır. Isıtma ve soğutmanın oda sıcaklığına yakın bir sıcaklık değeri ile yapılması enerji 
tüke�mini azal�r. 

Günümüzde ve gelecekte bina ısıtma ve soğutma sistemlerinin tasarımında, sürdürülebilir enerji kaynaklarından 
yararlanılması, yeşil çevre ve doğanın korunması için bir gereklilik�r. Düşük sıcaklıkta ısıtma ve yüksek sıcaklıkta soğutma 
sistemleri, alterna�f enerji kaynaklarının kullanımı için en uygun sistemlerdir. Gerekli olan enerjinin kaynağının temeli, 
kişilere konforlu, temiz ve sağlıklı bir çevre ve bunun yanı sıra enerji tasarrufu sağlamaktadır. 

Ekserji analizi, insan vücudunun op�mum ısıl şartlarını bulmak için kullanılabilir. Çalışmalar, en düşük ekserji yıkımının 
termal konforun sağlandığı, nötr ısıl şartlarda, gerçekleş�ğini göstermektedir. Böylece hem termal konfor hem de düşük 
ekserji yıkımları birlikte değerlendirilebilmektedir. İnsan vücudu için yapılan ekserji analizleri, düşük ekserjili sistemlerin 
makul ve konforlu bir çevre oluşturmadaki önemini göstermektedir. 

          Termal konfor ar�rılır,

           İç hava kalitesi artar,

          Doğanın korunması sağlanır,

          CO2 emisyonları azal�lır,

          Enerji tüke�mi azal�lır.

Düşük Ekserjili Sistemlerin Uygulanması İle:
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Termik Santrallerde A�k Isının Değerlendirilmesi Ve Radyant Sistemler
 İle Birlikte Uygulanması 

Elektrik enerjisi üre�minde termik santrallerin üre�me katkı oranı, ülkelerin enerji ih�yacı ve enerji üre�m 
yöntemlerine bağlı olarak %45-%90 arasında değişmektedir. Elektrik üretmek için kurulan santraller, çevredeki 
konutların ısı ih�yaçlarını da karşılayarak bölgesel enerji santrallerine dönüştürülebilirler. Santral a�k ısısı,  birkaç 
mahalle, ilçe ya da şehrin tamamı için ısıtma kaynağı olarak kullanılabilir. 

Merkezi santralde üre�len sıcak su ya da buhar, ısı�lacak bölgeye boru şebekesi aracılığı ile ulaş�rılır. Böylece binalarda 
yakıt tüke�mi olmadan ısınma ih�yacı giderilmiş olur.

Termik santrallerin a�k ısıları ile bölgesel ısıtma yapan ülkelerin başında Almanya, Finlandiya ve Danimarka gelmektedir. 
Konu üzerinde yapılan çalışmalara bakıldığında a�k ısı kullanımı ile ülkelerin enerji ih�yaçlarının önemli miktarlarda azaldığı 
görülmüştür. Termik santral a�k ısıları soğutmada, sera ısıtması vb. alanlarda da kullanılabilmektedir.

Termik Santrallerde A�k Isının Değerlendirilmesi İle:

   Verim artar,

   CO2 emisyonu azalır,

   Çevre kirliliği önlenir, 

   Elektrik ve ısı üre�m maliyetleri azalır,

   Enerjide dışa bağımlılık azalır.

Termik santrallerdeki a�k ısının değerlendirilmesi amacıyla bölgesel ısıtma sistemini verimli bir şekilde işlemesi için sistem 

bir bütün halinde ele alınmalıdır, dağı�m sisteminin yalı�mı, boru çaplarının ve ısı yayıcıların doğru seçilmesi ve bina 

yalı�mlarının yeterli miktarda yapılması gereklidir. Bu sistem içerisine radyant sistemlerin entegre edilmesi ile konutlara ya 

da endüstriyel tesislere ulaş�rılan ısının konforlu bir şekilde dağılımı sağlanmaktadır. Radyant sistemlerin kullandığı 

enerjinin az olması nedeniyle daha çok konutun ısı�lması gerçekleş�rilir. 

Termik santrallerin çevreye a�kları ısı böylece faydalı ısı olarak değerlendirilmiş olur. Ayrıca a�k ısının otel, okul, hastane, 

sosyal tesis, fabrika vb. endüstriyel yapılarda kullanımı mümkündür.
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Radyant Soğutma Sistemleri İle Klima Sistemlerinin Enerji Tasarrufu ve Pik Güç 
Taleplerinin Türkiye İçin Karşılaş�rılması

Şekilde de görüldüğü gibi soğutma yükü yüksek, kuru ve sıcak olan Şanlıurfa'da maksimum enerji tasarrufu elde edilecek�r. 
Ilık ve nemli iklime sahip İstanbul şehrinde metrekare başına yıllık ortalama 10 kWh'lik bir enerji tasarrufu gerçekleşir

2Pik güç tasarrufu en yüksek pik güç talebi olan Şanlıurfa'da görülmüştür. Toplam pik güç tasarrufu 5 – 20 W/m  arasında 
gerçekleşmiş�r.

Literatür taraması yapıldığında birçok akademik çalışmada radyant sistemler ve klasik sistemler için çeşitli kıyaslamalara 
rastlanmaktadır. Bunlar, termal konfor, ya�rım-işletme maliyetleri ve Co2 emisyonları baz alınarak yapılan kıyaslamalardır.

Radyant panel sistemi kullanıldığında, konvansiyonel VAV sistemi için kullanılan mekanik sistem aşağıda belir�ldiği şekilde 
farklılıklar göstermektedir;

   Kullanılacak Chiller kapasitesi, azalan hava ih�yacı nedeni ile küçülecek olup, enerji kullanımı azalacak�r,

   Chiller kapasitesi azaldığı için pompa kapasitesi de azalacak�r.

   VAV sistemleri için inşa edilecek hava kanalları ve bağlan� maliyetleri, hava akım oranı %75-80 oranında azalacağı için 
büyük miktarda düşecek�r.
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   Daha küçük hava kanalları ile oluşturulacak konstrüksiyon ile tavan ile hava kanalları arasındaki mesafe azalacak�r. 

Böylece oda hacmi artar.

   Merkezi klima sistem kapasitesi azalacak�r.

   Kapasitesi azalan mekanik ekipman (chiller, fan, pompa vb.) için elektrik tesisa� giderleri azalacak�r.

   Cihaz kapasitelerinin azalması ile atmosfere salınan CO2 emisyonu azalacak�r.

   İnşaat açısından değerlendirirsek, duvarlar daha incelecek ve dolayısı ile bina hafiflediğinden, bina sta�ğine gelen yükler 

azalacak, ekstradan oturum alanı kazanılacak�r.

 Bina için kullanılacak malzemelerin azalması ile yapılacak tasarruf önemlidir böylece ilk ya�rım maliye� düşmektedir.

Yapılan araş�rma sonuçlarına bakıldığında, soğutma durumunda panel sistemi ve klima sisteminin kısmen yakın ilk ya�rım 

değerlerine sahip olduğu görülse de klima seçeneğinde termal konfor tüm mahal içerisinde eşit olarak sağlanamaz. 

 Isıtma ve soğutmanın bir arada yapılabildiği dikkate alınınca radyant sistemin çok daha ekonomik olduğu görülmektedir.

Radyant İklimlendirme Sisteminin Konvansiyonel İklimlendirme Sistemi ile Karşılaş�rılması

 2015  yılında klasik iklimlendirme sistemi ile Radyant Panel İklimlendirme sisteminin İstanbul iklim şartları referans 

alınarak, konutlarda uygulamasını bilgisayarda simülasyon yolu ile karşılaş�rdığımız iki örnek çalışmayı ve  çeşitli illerin 

iklim şartlarını referans alarak bilgisayarda similasyonunu gerçekleş�rdiğimiz ofis çalışmamızın bir örneğini, ayrıca  2011 ile 

2012 yılları arasında Hindistanın Haydarabad ken�nde birbirinin �pa�p benzeri olan iki ayrı binada uygulanmış olan 

Radyant Panel ve klasik iklimlendirme sistemleri karşılaş�rma sonuçlarını paylaşmak is�yoruz.

 1.Çalışma:  Duvar yüzeyinden ısıtma yapılacak bina iki katlı ve yirmi odalıdır. Bina konumu İstanbul olarak modellenmiş, 

simulasyonlarda İstanbul iklim karakteri kullanılmış�r. Bina iç zone şartlandırmalarında on sekiz adet oda için ısıtma 

seçeneği ak�fleş�rildi; oturma odası, yatak odası ve mu�ak için tasarım sıcaklığı 20°C, hol ve merdivenler için 18°C olarak 

belirlendi

26

Yapılan araş�rmada yukarıda bahsedilen dört farklı ısıtma sistem senaryosu için oluşturulan bina enerji modelinde; 

bir ısıtma sezonu boyunca ısıtmada kullanılan doğalgaz, yıllık elektrik ve enerji tüke�mleri simülasyon sonuçlarından 

elde edildi ve binanın yıllık CO  salım miktarı hesaplandı. Binanın toplam taban alanı 301 m², toplam duvar alanı 306 m² 

ve toplam ça� alanı 187 m²'dir. Binanın dışı 50 mm'lik EPS köpük ile yalı�lmış�r.

Yüzey Isıtma Sistemleri

YIS                               Dış duvarlarda yalı�m olmadığı durumda yüzeyden ısıtma sistemi 

YIS-S                            Dış duvarların yalı�mlı olduğu durumlarda yüzeyden ısıtma sistemi

 Konvansiyonel Sistemler

KS                                Dış duvarlarda yalı�m olmadığı durumda konvansiyonel sistem

KS-Y                             Dış duvarların yalı�mlı olduğu durumda konvansiyonel sistem

²

Aşağıda farklı iki yakıt için CO emisyon miktarları verilmiş�r;

Doğalgaz                             56,1

Elektrik                                206,53                        

Yakıt Türü Emisyon faktörü (kg / CO / GJ)

2
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Grafikte görüldüğü gibi yüzey ısıtma 

sistemi için doğalgaz kullanımı klasik 

ısıtma sistemlerine göre %7 daha azdır. 

Dış duvarlarda yalı�m olduğunda bu 

değer daha da düşmektedir. Doğalgaz 

kullanımı azaldıkça sera etkisi yaratan 

CO2'in salınımını da azaltacak�r.

Isıtma İçin Kulanılan Doğalgaz

KS KS-Y RS RS-Y

19%

24%

26%

31%
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2. Çalışma: Konvansiyonel Sistemler  İle  Radyant  
Sistemlerin Farklı  Bir  Konut Uygulaması İçin 
Karşılaş�rılması;

Şekilde incelemesi yapılan yapının izometrik görüntüsü 
verilmiş�r. Bina ikinci bölgede olan İstanbul'dadır. Bina 
3 katlı olup, pencereler çi� cam seçilmiş�r. Binanın 
toplam alanı 585 m², ısıtma yapılacak alan 380 m² dir. 
Binanın  dış  yüzeylerinde  dıştan  yalı�m  yapılmadığı  
için  ısı  köprüleri oluşması muhtemeldir. Yapılan 
hesaplamalarda bu durum ihmal edilmiş�r.

Modellenen villanın, bina enerji simülasyonu 
aracılığıyla kış ve yaz ayları için enerji yükleri analiz 
edilmiş�r. Bu analize göre;

Isıtma sezonundaki enerji talebi: 88.128 kWh

Soğutma sezonundaki enerji talebi: 26.938 kWh
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Kullanılan Sistemler Kısaltmalar

Panel Sistemi                                

Klima                                              

Chiller                                            

Fan Coil                                          

Kombi/Kazan                                

Isı Pompası                                    

RS

AC

CH

FC

B

HP                        

İşletme Maliyetleri

İlk Ya�rım Maliye�

RS+CH/B       AC+B              FC+B           RS+HP  

105,000 TL
91.931 TL88.276 TL

82.249 TL

13.402 TL
13.886 TL

9.583 TL

10.941 TL

AC+B

RS+CH/B

FC+B

RS+HP
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3. Çalışma: Ofis Soğutması İçin Farklı İllerde 
Konvansiyonel Sistemler İle Radyant Sistemlerin 
Karşılaş�rılması

   511  m² lik  bir  ofiste  ısıtma,  soğutma  ve  
havalandırma  için  harcanan enerjinin EnergyPlus 
simulasyonu farklı şehirler için yapılmış olup 
aşağıda gösterilmiş�r. Ofisin tasarımı ulusal enerji 
düzenlemesine göre yapılmış�r. Tüm sistemler gaz 
yakıtlı yoğuşmalı kazan ve hava soğutmalı chiller 
den oluşmaktadır. Tavandan yapılan soğutma 
sistemi yeral� suyu (18°C) ile soğutma yapabilme 
olanağına sahip�r.

Radyant sistem �cari yapılar için konvansiyonel 
sistemlere göre daha avantajlıdır. Radyant sistemler 
ayrıca bedava soğutma kaynağı olan toprak, su ve 
hava ile ısı pompası yardımıyla entegre edilebilir. 
Bu durum ilk ya�rım maliye�ni ar�rmasına karşılık 
enerji sarfiya�nı oldukça düşürecek�r.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi radyant sistemlerin seçilmesiyle CO emisyonu oldukça düşmüştür. Daha 
temiz bir hava ve daha sağlıklı bir yaşam için konvansiyonel sistemler yerine radyant sistemler seçilmelidir. 

Toplan� Salonu İçin Termal Konfor Karşılaş�rması
Ofiste bulunan 32 m2  toplan� odası için iki farklı iklimlendirme sistemi kullanılmış�r.
1) Merkezi klima santrali (AHU)
2) Radyant panel sistemi. Panel sistem tavandan 2.7 m aşağıya konumlandırılmış�r ve tavanın toplam %56'sını 
kaplamaktadır. Termal konfor sonuçları aşağıdaki grafikte gösterilmiş�r.
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4. Çalışma: Infosys Yazılım Şirke�nin Tıpa�p Benzer İki Binasının Her Birine  Uygulanan  Radyant İklimlendirme Sistemi 
ile VAV İklimlendirme Sistemi Karşılaş�rma Sonuçları

Ya�rım maliyetleri başa baş olmasına rağmen 2 senelik periyo�a 

Klasik hava ile soğutma sistemi ilk ya�rım maliye� 5.15 $/�²  

Radyant  soğutma sistemi ilk ya�rım maliye� 5.11 $/�²  

  Radyant İklimlendirme sistemi klasik hava ile soğutmaya göre %34 daha az enerji tüketmiş�r.

  Tahmini memnuniyetsizlik oranı, VAV soğutma sistemi ile yapılan binada %8,7, radyant sistem ile soğutma yapılan 
binada %7,9 olmuştur,

  CO2 Oranı VAV soğutma sisteminde, Radyant sisteme göre daha fala olduğu ölçülmüş,

  VAV soğutma sistemi kullanılan binada konfordan tatminlik %45 seviyesinde iken, Radyant soğutma sisteminin 
uygulandığı binada %63 olmuştur.

Referans: TTMD yayını 100. sayı makalesinden alınmış�r.

Yapılan termal konfor çalışmasında çalışma saatleri 08:00 -18:00 arası, bir yıl boyunca yaz ve kış için en üst değer verebilecek 
14 gün seçilmiş�r. Odada bulunan kişilerden elde edilen sonuçlar yukarıdaki gibidir;

Yapılan araş�rma sonuçlarına bakıldığında, soğutma durumunda panel sistemi ve klima sisteminin çok yakın değerlere 
sahip olduğu görülse de klima seçeneğinde zamanla havanın yeterli sirküle olamaması nedeniyle, panel sistemi konfor 
düzeyini daha uzun süre sağlamaktadır. Isıtma durumu için bakıldığında ise panel sisteminin daha konforlu bir seçenek 
olduğu açıkça görülmektedir.
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Neden Doğa Dostu Binalar? 

Günümüzün büyüyen ekonomileri ve bunun bir 
sonucu olarak artan yapılaşma büyük miktarda 
malzeme sarfiya�nı ve çevre kirliliğini de 
beraberinde ge�rir. Binaların; insan sağlığı ve 
tabia�n dengesi üzerinde olumsuz rolü büyüktür. 
Doğa dostu, bir diğer ifade ile yeşil binalar, çevrenin 
dengesinin korunmasına, kaynakların tasarruflu 
kullanımına yardımcı olurlar.

Doğa Dostu Binaların Avantajları ve Uygulama 
Özellikler

     Kentsel yaşam alanlarına değer katması,

     Yapım aşamasından kullanıma kadar, doğal çevre

     tahriba�nın  en aza indirilmesi,

  Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliş�rilmesi,

  Enerji tasarrufu sağlaması

  A � k  m a l z e m e n i n  v e  g e r i  d ö n ü ş ü m l ü 
malzemelerin kullanımı,           

  Suyun en etkin şekilde kullanımı ve tasarrufu,

  Bina içerisinde doğal ışık ve aydınlanmanın en iyi 
şekilde tasarımı,

  Güneş,  rüzgar  g ibi  yeni lenebi l i r  enerj i 
kaynaklarının kullanımı,

  Op�mum HVAC sistemlerinin kullanımıyla, ısıtma 
soğutma mal iyet ler in in  ve karbondioks i t 
salınımının azal�lması

  Düşük ekserjili ısı kaynaklarının kullanılması 
(Toprak-Hava-Su Kaynaklı Isı Pompaları)

Değerlendirme ve Ser�fikalandırma 

Binaların çevre dengesi, ekonomi, sağlık ve verimlilik üzerinde birebir etkileri vardır. Son yılların en yeni gelişmelerinden biri 
olan doğa dostu binalar ve yeşil bina kavramı ile bina bilimi, teknolojisi ve işle�mi konularında birçok araş�rma ve yeni 
sistem geliş�rilmiş�r. Bina tasarımcıları ve kullanıcılar bu yeni kavram ile hem inşaat ve kullanımda ekonomiyi, hem de 
çevresel performans faktörünü en üst düzeye çıkarma olanaklarını bulmaktadırlar.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir parçası olarak yeşil bina hareke�, küresel iklim değişikliği, enerji, dışarıya bağımlılık 
ve insan sağlığı gibi çağımızın en önemli konularına yanıt vermek için eşi benzeri görülmemiş bir �rsat sunmaktadır

1.1.3 DOĞA DOSTU BİNALAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

32

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 



Dünya genelinde yeşil bina ya da doğa dostu bina kavramı son yıllarda oldukça yaygınlaşmış�r buna is�naden bina ve yapım 
sektörünün, sürdürülebilirlik açısından kontrol edilmesi ve düzenlenmesi amacıyla birçok değerlendirme sistemi 
kullanılmaya başlanmış�r. Bu sistemler çeşitli ana başlıklar al�nda binanın özelliklerini irdelemekte; istenilen ölçütleri 
sağlayan binaları ser�fikalandırmaktadır.

Binaların çevre dengesi ile uyumlarını ölçen bu ser�fika sistemlerinin çeşitli uygulamaları; 

ABD'de:  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design / Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik) 

İngiltere'de: BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method / Bina Araş�rma Kurumu 
Çevresel Değerlendirme Yöntemi) 

Almanya'da : DGNB (Die Deutsche Gesellscha� für Nachhal�ges Bauen: Alman Sürdürülebilir Binalar Birliği), 

Japonya'da: CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/ Yapılarda Çevre Verimliliği için 
Kapsamlı Değerlendirme Sistemi ) 

Avusturalya'da: GREENSTAR,

başlıkları al�nda geliş�rilmiş ve insanlığın hizme�ne sunulmuştur. Dünyanın en yaygın kullanılan bu ser�fika sistemleri 
temelde birbirlerine benzemektedirler. 

Söz konusu değerlendirme programları sürekli olarak güncellenmekte ve her yeni sürümde çevre duyarlılığı bir kat daha 
artmaktadır. Bunun yanı sıra sistemler, hali hazırda yapılmış ve kullanılmakta olan binalarında da yenileme ve iyileş�rmeler 
yapılarak ser�fikalandırma amacıyla değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Ülkemizde özellikle son yıllarda, LEED ve BREAM performans değerlendirme sistemleri yaygınlaşmaya başlamış�r. Bu iki 
değerlendirme sisteminin temel ölçütleri ve puanlama sistemi aşağıdaki tabloda verilmiş�r.

Sürdürülebilir Yerleşimler               14  Puan

Su Kullanımında Verimlilik               5   Puan

Enerji ve Atmosfer                            17 Puan

Mazeme ve Kaynaklar                      13 Puan

İç Hava Kalitesi                                  15 Puan

Yenilikçi Bölgesel Tasarim                 4  Puan

LEED                                                                              BREAM

Yöntem                                           12 Puan 

Sağlık ve Memnuniyet                12 Puan

Enerji                                               19 Puan

Ulaşım                                             8  Puan

Su                                                    6   Puan

Malzeme                                     12,5 Puan

A�klar                                            7,5 Puan

Arazi Kullanımı ve Ekoloji                 10

Kirlilik                                                  10
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Yeni tasarlanan veya yenileme yapılacak bina, bu değerlendirme kriterlerinde yeterli puanı sağlar ise çeşitli mertebelerde 
ser�fika almaya hak kazanır. Binanın bu tür bir ser�fikaya sahip olması kullanıcı memnuniye� ve binanın değeri açısından 
oldukça önemlidir.

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere, “Enerji ve Atmosfer, İç Hava Kalitesi ve Kullanıcı Memnuniye�” hususları 
uluslararası ser�fika programlarında sağlanması gereken en önemli kriterler arasında yer almaktadır.

Unico Bina Çözümlerinin geliş�rmiş olduğu yüzeyden ısıtma ve soğutma sistemleri ile yapılarda ser�fika programlarının 
kriter olarak belirlediği aşağıdaki maddeleri sağlamak ve gerekli puanlara hak kazanmak mümkündür.

 Binada maksimum enerji verimliliğinin sağlanması; Bina kabuğunun, ısıtma soğutma ve havalandırma sisteminin 

tasarımı ışıklandırma vb. bina enerji performansına etki edecek olumlu sistemlerin tasarımı.

 Soğutucu Akışkan Zararlı Etkilerinin Yok Edilmesi; Tasarlanan binada HVAC sisteminde kullanılan soğutucu 

akışkanın neden olduğu ozon tabakasındaki delinme ve bu deliğin büyümesi durumunun engellenmesi amaçlanmaktadır. 

UNICO yüzeyden soğutma sisteminin; soğutma kuleleri ile birlikte çalış�rılması, gece ön soğutma ile ya da düşük ekserjili 
doğal kaynakların (Isı Pompaları) birlikte kullanılarak soğutucu akışkan içermeyen soğutma yönteminin kullanılması 
önerilir.

Mater�als and

Resources

14 Poss�ble Po�nt

Mater�als and

Resources

35 Poss�ble Po�nt

Water
Effic�ency

10 Poss�ble Po�nt26 Poss�ble Po�nt

Susta�nable
S�tes

Reg�onal

Pr�or�ty

Innovat�on

İn Des�gn
Indoor Env�ronmental

Qual�ty
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Radyant sistemler genel prensip olarak düşük sıcaklıkta ısıtma ve yüksek sıcaklıkta soğutma yaparlar. Bu yöntem aynı 
zamanda düşük ekserjili ısıtma soğutma olarak da bilinmektedir ve kullanılabilirliği zor olan (ekserjisi düşük) enerji 
kaynaklarının da kullanılmasına imkan verir. İyi bir verimle tasarlanmış radyant ısıtma soğutma sistemi CO  salınımını büyük 
miktarlarda azal�r. Bu sistemlerin jeotermal, güneş, rüzgar, a�k enerji ve bio kütle gibi alterna�f enerji kaynakları ile birlikte 
kullanılabilmeleri en büyük avantajlarındandır.

Unico yüzeyden ısıtma soğutma sistemi, enerji taşıma akışkanı olarak su kullanmaktadır. Suyun enerji taşıma potansiyeli 
havaya göre yaklaşık 3500 kat daha fazladır. Bu da havanın akımı ile iklimlendirme yapan konveksiyonlu sistemlere göre 
daha az enerji tüke�lmesini sağlar.  

Enerji Performansının Op�mize Edilmesi; Performans değerlendirme sistemlerinin belirlediği oranlarda ar�rılması ve 
bunun bilgisayar ortamında simülasyon araçları ile modellenmesi gereklidir. 

 Sistem Kontrol Edilebilirliği; Mahal içerisinde bulunan kişilerin farklı çalışma koşullarında maksimum termal 
konfor koşullarında bulunması açısından, sistemin en hassas şekilde kontrol edilmesi gereklidir. Radyant sistemler akıllı 
kontrol mekanizmaları ile kolay ve hızlı şekilde kontrol edilebilme özelliğine sahip�r.

Yukarıda belir�len hususlar, dünya genelinde kullanılan bina performansı değerlendirme sistemlerinin ortak 
özellikleridir. Geliş�rmiş olduğumuz Unico Radyant Isıtma Soğutma teknolojisi ile binalarda bu kriterlerin sağlanması ve 
ser�fika almaya hak kazanması kolaylaşır.
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 İle�m (kondüksiyon)

Ka�, sıvı veya gaz halindeyken her madde sıcaklık farkında 
ısıyı ile�r. Ka�lar içinde ısı ile�mi pra�kte en yaygın olan 
durumdur. Ka� cisimler arasında bir sıcaklık farkı olduğunda, 
yüksek sıcaklıktaki bölgeden düşük sıcaklıktaki bölgeye bir ısı 
enerjisi transferi olur ve bu durum ısı ile�mi (kondüksiyon) 
olarak adlandırılır. Buna en yaygın örnek olarak sıcak bir 
bardak çayın içerisinde duran metal kaşığın ısınması 
verilebilir. Metal bir kaşık iyi bir ısı iletkenidir. Sıcak çaya ait 
moleküller sıcaklığın etkisi ile  kine�k enerji kazanırlar ve 
birbirleri ile çarpışarak ısının kaşığın bardağın dışındaki 
kısmına ile�lmesine sebep olurlar.

Bir mahal içerisinde, ile�m ile ısı transferi ısıtma/soğutma ortamı ile yüzeyler arasında gerçekleşir. Sadece ile�m 
mekanizmasını kullanan ısı transferi, özellikle ka� cisimler arasında yer alır ve gerçekte bu malzemenin fiziksel 
özelliklerinden etkilenir. Buna örnek olarak ise ayaklardan zemine ile�mle ısı transferi verilebilir. İle�mle ısı transferi 
döşeme yüzeyinden ayaklara doğru gerçekleşen ısı transferini doğrudan etkilerken oda havası bundan doğrudan 
etkilenmez. Isı taşıyıcıdan ısı yayan yüzeye önemli bir ısı ile�mi gerçekleşir. Bu ile�m boru çapı, et kalınlığı, malzeme, 
borular arasındaki mesafe, su debisi ve ek ile�m tabakasının direnci tara�ndan etkilenir.

  Isı İle�m Miktarı (W)Q:

   Yüzey Alanı (m²)A:

  Isı İle�m Katsayısı (W/m²K)k : 

  Yüzey Kalınlığı (m)d : 

  Birinci Yüzeyin Sıcaklığı (°K)T :1

  İkinci Yüzeyin Sıcaklığı (°K)T :2

1.2. YÜZEYDEN ISITMA VE SOĞUTMANIN TEMEL İLKELERİ

Isı transferi üç �p fiziksel mekanizmadan oluşur. Isı transferinin niteliği 
gerçekleşme şekline bağlıdır.

Kondüksiyon

Konveksiyon

Radyasyon
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                 Taşınım (Konveksiyon) 

Durgun bir yüzey ile üzerinden geçen akışkan arasındaki ısı alışverişine ısı taşınımı (konveksiyon) denir. Buradaki akışkan sıvı 
veya gaz olabilir. Bu tür ısı transferine bir soba veya bir radyatör yüzeyi örnek verilebilir. Sobanın sıcak yüzeyine akın olan 
durgun hava ısınarak yoğunluğu azaldığı için yükselecek ve yerine soğuk hava gelecek�r. Bu tür ısı taşınımına doğal ısı 
taşınımı denir. Eğer sobanın önüne bir van�latör koyup havayı sıcak yüzeye yönlendirirsek, hava uygulanan basınçtan dolayı 
hareket etmiş olur. Bu tür ısı taşınımına zorlanmalı ısı taşınımı adı verilir. 

Isı taşınımının hesaplanmasında aşağıdaki eşitlikden yararlanılır. 

Q  :  Isı İle�m Miktarı (W)

A  :   Yüzey Alanı (m²)

h  :   Isı Taşınım Katsayısı (W/m²K)

Ta:   Ortam Hava Sıcaklığı (°K)

Ty :   Yüzey Sıcaklığı (°K)

  Işınım (Radyasyon) 

Isıl ışıma (radyasyon), sıcak ve soğuk cisimler arasında doğrudan ya da dolaylı temas olmaksızın oluşan bir ısı geçiş şeklidir. 
Bu tür ısı transferinde ısı enerjisi, ışık hızında ilerleyen elektromanye�k dalgalar aracılığı ile yayılır. Isı transferi, 0,8-400 µm 
dalga boyuna sahip elektro manye�k dalgalarla meydana gelir. 

Bir yüzeyden yayılan ısı ışınımı yüzeyin sıcaklığı ve niteliğine bağlıdır. Siyah cisim mükemmel bir yayıcı ve yutucudurlar. 
Stefan-Boltzmann'a göre sıcak bir cismin yaydığı ısıl ışıma aşağıdaki bağın� ile ifade edilebilir:

Q :  Isı İle�m Miktarı (W)
2   Yüzey Alanı (m )A :

2   Isı Taşınım Katsayısı (W/m K) σ : 

   Cismin Sıcaklığı (K)T  : 
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Referanslar: TUNÇ, M., 2000. Isı Transferi. Doğa yayıncılık, Teknik Kitaplar No:1, İstanbul.   

Radyant ısıtma sistemlerinin temel prensibi ışınımla ısı transferi oranının ar�rılmasıdır. Yüzeyden ısıtma-soğutma 
sistemleri klasik sistemlere karşı oldukça iyi bir alterna��ir. Kullanıcıya sağladıkları yüksek konfor ve düşük enerji tüke�mi 
ile enerji verimliliği sağlarlar. Radyant paneller %50 nin üzerinde ışınım ile ısı transferi yapacak şekilde tasarlanırlar. 

Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri için en temel özellik ısı transfer katsayılarıdır. Katsayıların hesaplanması sistem 
performansının değerlendirilmesi ve tasarım aşamalarında oldukça önemlidir.

Isı transferi hesaplamalarında EN 1264-5 ve EN15377 standartlarında yer alan basitleş�rilmiş denklem aşağıda verilmiş�r.

Radyant paneller ile mahal yüzeyleri arasındaki toplam ısı akısı aşağıdaki denklem ile ifade edilmiş�r.

Işınım ile ısı transferi katsayısını hesaplamak için gereken referans sıcaklık değeri (AUST) ısı�lmayan yüzeylerin 
ortalama sıcaklığını ifade eder.

38

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 



Duvarlar ve radyant panellerin monte edildiği alanlarda gerçekleşen ışınımsal ısı transferi miktarlarının bulunması için; 
Yapılan bir deneysel çalışma ile aşağıdaki şekillerde verilen üç farklı yerleşim durumu için görme faktörleri ve ısı transfer 
denklemleri bilgisayar ortamında hesaplandı ve farklı giriş suyu sıcaklıklarında ısıtma yapılan sistemlerde ısı transfer 
katsayıları belirlendi.

Toplam ısı transfer miktarından radyasyonla gerçekleşen ısı transferi çıkarıldığında taşınım ile gerçekleşen ısı transferi 
bulunur.
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Test düzeneğinden alınan verilerin kullanıldığı bu çalışmada radyasyon ve taşınım ile gerçekleşen ısı transferi oranları 
aşağıda gösterilmiş�r.

Yüzeyden ısıtma ve soğutma sistemlerinin kapasitesini etkileyen faktörleri genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz: 

Isı yayan yüzey ile iç mahal hacmi arasındaki taşınım ve ışınımla gerçekleşen toplam ısı geçiş katsayısı, 

Kabul edilebilir minimum veya maksimum yüzey sıcaklıkları, 

Mahalin çiğ noktası sıcaklığı, 

Borular ve yüzey arasındaki ısı transferi katsayısı, 

Radya�f yüzeyin yayıcılığı, 

Yüzeyler arasındaki şekil faktörü ve açı faktörüdür.
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Radyant ısıtma-soğutma sistemleri binalarda üç farklı uygulama şeklinde yapılır. Duvardan ve tavandan ısıtma soğutma 
uygulamalarında duvara ve tavana monte edilen panellerin içine gömülen borular içerisinden şartlandırılmış su geçişi ile 
mahal iklimlendirmesi yapılır.  
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Ofisler

Ofis binalarında iklimlendirme sistemleri, 
öncelikle çalışanlara standart koşullarda termal 
konfor ortamı sağlamayı ve buna bağlı olarakta 
üretkenlik ve çalışma verimliliğini sağlamayı 
hedefler.

Yüzeyden ısıtma soğutma sistemlerinin yaygın 
bir şekilde kullanılmaya başlanması ve dünya 
genelinde yoğun talep görmesi klasik sistemlere 
göre sahip oldukları avantajların bir sonucudur. 
Yüzeyden ısıtma soğutma sistemleri ile çalışma 
ortamlarının yeterli  konfor seviyesinde 
tutulması daha az enerji tüke�mi ile gerçekleşir. 
Sıcaklık dağılımının homojen olduğu, hava 
hareke�nin çok az olduğu, klasik iklimlendirme 
sistemlerinin mekanik çalışma gürültülerinin 
olmadığı huzur dolu bir ortam ve verimliliği için 
çok önemlidir. Uygulanan sistemlerin ses yalı�mı 
sağlaması tüm sistemin kusursuz bir şekilde 
hizmet vermesini sağlar. 

Ofiste geçirilen zamanlarda oluşan yorgunluk 
baş ağrısı gibi ortam koşullarının yol aç�ğı 
sorunlara kesin çözüm sunan Unico Bina Enerji 
Çözümleri kullanıcıya huzurlu ve rahat bir 
çalışma ortamı sunar.

Ticari Alanlar ve Sergi Alanları 

Ticari alanlar, sergi alanları ve buna benzer birçok 
mahal içerisinde ak�f kullanılan alanlar,  
iklimlendirme sistemlerinin işgal e�ği alanlar 
nedeniyle daralmakta ve este�k olarak hoş 
olmayan parçalı bir tasarım görüntüsü ortaya 
çıkarmaktadır. Yüzeyden ısıtma sistemlerinin en 
önemli özelliklerinden birisi de kullanılan alanın 
en verimli şekilde kullanılabilmesini sağlamak�r. 
Yüzeylere monte edilen sistem, tamamen 
görünmezdir; mahal içerisinde kullanılan alanın 
en verimli şekilde kullanımına olanak sağlar. 
Mobilyaların ve çeşitli aksesuarların, mahal 
içerisinde özgürce konumlandırılabilmesi 
mümkündür.

1.3. RADYANT SİSTEMLERİN UYGULAMA ALANLARI
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Ortam hava ka l i tes i  ve  ik l imlendirme, 
eği�mcilerin ve öğrencilerin konsantrasyonu için 
çok önemlidir. Uygun termal konfor koşullarının 
sağlanmadığı durumlarda eği�min verimi düşer.

Ortam hava sıcaklık değerlerinin homojen 
olmaması yerel konforsuzlukların oluşmasını 
sağlar. Ayrıca iklimlendirme gürültüsü tüm bu 
etkenler üzerine bir başka olumsuzluk eklenmesi 
demek�r. Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri, 
okul binalarında, üniversiteler ve eği�m 
m e r k e z l e r i n d e ,  s p o r  m e r k e z l e r i n d e 
uygulanabilecek en ideal sistemdir. Tamamen 
sessiz çalışan bu sistemler, gürültüyü ve 
doğabilecek dikkat dağılmalarını engeller. Sınıf 
veya salon içerisindeki tüm ka�lımcılar için en 
yüksek oranda konfor sağlar.

Okullar ve Eği�m Merkezleri

Hastanelerde Kullanım

Hastaneler, bakımevleri ve buna benzer çeşitli 
sağlık kuruluşları, yüzeyden ısıtma soğutma 
sistemlerinin kullanımında diğer sektörlere göre 
öncelikli aday olmalıdırlar. Çünkü geleneksel 
iklimlendirme sistemlerindeki hava hareke�, 
birçok bakterinin taşınmasına sebebiyet verir. 
Radyant kullanıcılara sağlıklı bir ortam sunar. 
Hava yoluyla hastalıkların taşınma riskini ortadan 
kaldırır. 

Dünya'nın tanınmış hastanelerinden Ilinois 
ken�ndeki Oak Park Hospital uzun yıllardan beri 
bu sistemi kullanmaktadır ayrıca Chicago'da Cook 
County Hospital yakın zamanda yüzeyden ısıtma 
sistemlerini kullanmaya başlamış�r. 

Bunlar dışında UCLA ve University of Michigan 
gibi tanınmış birçok ens�tü yüzeyden ısıtma 
sistemlerini hem yeni tesislerinde hem de yapılan 
r e n o v a s y o n l a r  i l e  e s k i  t e s i s l e r i n d e 
kullanmaktadır. Kanada'da ise yeni yapılan 
hastanelerin %80'inde yüzeyden ısıtma soğutma 
sistemi kullanmaktadır. 
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Havaalanlarında Kullanım

Havaalanları  gibi  büyük hacimde ve 
genişlikte alanlar için özel ısıtma ve soğutma 
çözümleri gerekir. Klasik konvansiyonel 
iklimlendirme sistemlerinin kullanımı birçok 
terminal gereksinimini ortaya çıkarır, 
gürültülü çalışırlar, bakım maliyetleri 
yüksek�r. Gün içerisinde sürekli kullanılan ve 
binlerce Yolcunun konforunun; (ortamda 
dolaşan ak�f bir hava akımı olmadan 
sağlandığı) yer kaplamayan, sessiz çalışan ve 
bakım maliye� olmayan radyant sistemler ile 
en iyi şekilde sağlanması mümkündür. Aynı 
zamanda büyük bir enerji tasarrufu da 
sağlayan radyant sistemler dünya genelinde 
havaalanlarının ikl imlendiri lmesinde 
kullanılmaktadırlar.

Oteller ve Sosyal Tesislerde Kullanım

Otellerde müşteri memnuniye� en önemli 
unsurlardan ve ekonomik devamlılığın 
gerekliliklerindendir. Yapılacak en iyi reklam 
şüphesiz verilen hizme�n kalitesidir. 
Yüzeyden ısıtma sistemi ile konukların en 
konforlu şekilde ağırlanması sağlanır. Her 
odada bulunan klima terminallerinin 
kaldırılarak yüzeyden ısıtma sistemi ile 
ikl imlendirmenin yapılması  is�rahat 
sırasında olası rahatsızlıklara sebep olacak 
gürültü ve aşırı hava hareke�ni engeller. 
Huzur ve konforlu bir ortamda konaklamanın 
vereceği zindelik ile yeni güne ak�f bir 
başlangıç yapılması sağlanır. Ayrıca ortamda 
yer kaplamayan yüzeyden ısıtma soğutma 
sistemleri ile mahal alanının en verimli 
şekilde kullanılması sağlanır.

44

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 



Yüzeyden ıs ı tma soğutma s istemlerinin 
konutlarda kullanımı yaygınlaşmaktadır. 
Konvansiyonel sistemlere kıyasla yüzeyden ısıtma 
soğutma sistemlerinin pek çok konuda üstünlüğü 
vardır. Mahalin her noktasında sağlanan düzenli 
sıcaklık dağılımı yerel konforsuzlukları ortadan 
kaldırarak, kullanıcılara sağlıklı bir yaşam 
atmosferi ve mükemmel bir ısıl konfor ortamı 
sağlar. 

Kullanıcıya yaşam mahalleri içerisinde este�k ve 
özgürce yerleşme imkânı sağlanır. Montaj ve hızlı 
kurulum özellikleri düşünüldüğünde, eski 
binaların yenilenerek radyant ısıtma soğutma 
sistemlerinin kullanımına uygun hale ge�rilmesi 
mümkündür. Ayrıca her tür binaya uygulaması 
yapılabilir bir sistemdir. 

Düşük sıcaklıkta ısıtma yüksek sıcaklıkta soğutma 
prensibi ile çalış�ğından ısı pompası ve jeotermal 
kaynaklar ile birlikte kullanılabilir. Bu şekilde 
yapılan birleşik uygulamalarda enerji verimliliği 
en yüksek seviyelere çıkar.

Konutlarda Kullanım

Kış aylarında kar yağışı ve düşük sıcaklıkların 
gözlendiği zamanlarda, yayaların veya taşıtların 
kullandığı yollarda buzlanma olur. Bu durum 
yaygın olarak, kürek ile temizleme veya buz 
çözücü kimyasalların uygulanması ile giderilmeye 
çalışılır.

Bu işlemlerin uzun ve yıpra�cı olması, kaza riskleri 
içermesi, kar temizleme araçları ve korozif 
çözücüler nedeni ile betonun zarar görmesi gibi 
istenmeyen durumların oluşmasını engellemek 
için kar eritme sistemlerinin uygulanması önerilir.

Ker eritme sistemleri merdivenlerde, yürüyüş 
yolları ve kaldırımlarda, otobanlarda, park alanları 
ve mekan giriş rampalarında vb. alanlarda 
kullanılabilirler. 

Kar Eritme Sistemi (Snow Mel�ng)
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Fabrika ve atölye gibi yoğun çalışılan iş 
alanlarında kış aylarında ısı yükleri, yaz aylarında 
ise soğutma yükleri fazla olacak�r. Bu iş 
alanlarının konstrük�f yapısı açık alanları 
barındıracağı için kış aylarında üre�len ısının 
büyük bölümü kayıp edilirken, yaz ayları ısı 
kazançları olacak�r.  Konvansiyonel sistemlerde 
alan ısıtması için sistemde dolaşan su sıcaklığının 
yüksek olması da maliyetleri ar�racak�r. Bu 
alanlarda radyant sistemleri ile mahal içerisinde 
hava sirkülasyonu olmadığı için tozsuz ve 
gürültüsüz çalışma imkanı sağlanacak�r.

Radyant sistemler, depo ve hangarlar için kolay 
kurulum, yüksek verim ve düşük bakım masrafları 
ile çözüm sağlarlar.

Atölye, Fabrikalar, Hangarlar, Depo Alanları

Bu alanlarda hacim çok büyük olduğu için 
k o n v a n s i y o n e l  s i s t e m l e r  i l e  y a p ı l a n 
ısıtma/soğutmada istenilen bölge de termal 
konfor elde edilememektedir. Örneğin camilerde 
ısıtma da sıcak hava kubbeye gitmekte, enerji boşa 
harcanmaktadır. Radyant sistemler kullanılarak 
ortamın iklimlendirmesi daha az maliyet ve yüksek 
konfor ile sağlanır. 

Kiliselerde ise enerji maliyetleri yanı sıra, değerli 
tablolar ve sanat çalışmaları için ortamdaki nem 
değeri önemlidir. Radyant sistemler op�mum nem 
kontrolü sağlar.

İbadethaneler
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Çim Saha Uygulaması (Turf Condi�oning)

Çim saha uygulamaları, soğuk hava koşullarında 
çimleri donmaktan korumak için idealdir. Ha�a 
konser salonları ve tenis kortlarında da bu 
uygulama kullanılabilir. 

Bu sistem sadece çimlerin sağlıklı olmasını değil, 
sene boyunca gür  ve yeşi l  o lmasını  da 
sağlamaktadır. Sistem, doğal çim alanları üretmek 
için kökleri ısı�r. Ayrıca oyuncuların daha 
yumuşak zeminde oynaması sağlanır. Bu da 
yaralanmaları azal�r. İyi saha koşulları yıl boyunca 
iyi maçlar, daha mutlu tara�arlar ve daha 
emniyetli oyuncular demek�r. Çim saha koşulları 
bu yüzden oldukça önemlidir. 

Mağaza ve Showroomlar

Firmaların ürünlerini sergilediği showroomlar 
veya mağazalarda, termal konfor şartlarının 
sağlanması, kısa sürede etki göstermesi ve enerji 
tasarruflu olması gibi nedenler ile radyant ısıtma 
sistemleri tercih edilmelidir.

Radyant ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
kullanımı ile her bölgede sıcaklığın sabit olması 
sağlanır. Böylece showroomlar da konvansiyonel 
s istemler in aks ine,  ideal  çevre şart lar ı 
sağlanmaktadır.

Özellikle yaz aylarında artacak olan soğutma 
yükleri, radyant sistemler ile daha az yakıt masra� 
ile çözülecek�r. Radyant soğutma ayrıca 
havalandırma kanalı ih�yacını daha aza indirdiği 
için este�k açıdan kötü görünecek kanal 
yapılarına olan ih�yacı da azaltmaktadır. Alan 
sınırlamasının olmaması da, ürün yerleşimlerinin 
i s te n i l d i ğ i  ş e k i l d e  ya p ı l m a s ı n a  o l a n a k 
sağlamaktadır
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YÜZEYDEN ISITMA SOĞUTMA HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

UNİCO Bina Enerji Çözümleri, üre�min her aşamasında 
insana ve doğaya saygı ilkesini benimsemiş�r. Yaşadığımız 
alanlarda konforun sağlanması yanı sıra kullandığımız 
malzemeler ile sağlığınıza güvence al�na alıyoruz. 
Kullandığımız alçı levhalar GREENGUARD ser�fikası almış 
olup, yapısında kimyasal kirle�ci bulundurmaz.

İç mekân havası dışarıda soluduğumuz havaya göre 2 ila 5 
kat daha kirlidir. ABD Çevre Koruma Ajansına göre (USEPA), 
bir insanın evde maruz kaldığı kimyasal oranının % 72'ye 
yakın olduğu tahmin ediliyor. Hava ile taşınan bu kirle�ci 
kimyasallara genellikle V.O.C. yani Uçucu Organik 
Bileşenler denir. Uçucu terimi bu kimyasalların oda 
sıcaklığında buharlaş�ğını ve kolaylıkla havaya karış�ğını 
belir�r. Organik ise bu kimyasalların karbon bazlı olduğu 
anlamına gelir. İç mekanlarda bulunan V.O.C.'lerin 
çoğunluğu inşaat malzemeleri, iç mekan mobilyaları, 
temizlik malzemeleri, tüke�m ürünleri, mu�ak, hobi 
malzemeleri gibi gereçlerden kaynaklanır. Herhangi bir 
anda iç mekan havasında 50 veya yüzlerce VOC bulunabilir. 
Bazıları algılanabilen, çok düşük seviyede koku 
yaymalarına rağmen çoğu belirgin bir kokuya da sahip 
değildir.

İyi havalandırılan mekanlarda, uçucu organik bileşenlerin, 
iç  hava ka l i tes i  aç ıs ından sağl ıks ız  b i r  durum 
oluşturduğunu söyleyemeyiz. Ancak günümüzde yapılan 
teknolojik, pasif,  özellikle yüksek katlı ve iyi yalı�lmış 
binalar için havalandırma olanakları sınırlıdır. Bu binaların 
birçoğu, havayı dışarıda tutacak şekilde tasarlanmaktadır. 
Sonuç  o larak  b ina  i ç ler indek i  hava  ka l i tes in i 
yükseltebilmek için iç mekanda kullanılan malzemelerin 
önemi daha da artmaktadır. 

Bu nedenle UNİCO Bina Enerji Çözümleri, geliş�rmiş 
olduğu LEXRAD sisteminin üre�minde kullanılan 
hammaddeler ve tedarikçiler konusunda seçici davranarak 
sağlık ve kalite gibi etkenlere özen göstermektedir.

GREENGUARD'lı ürünler kullanılarak tasarlanan iç 
mekânlar, son zamanlarda hayli önem kazanan, binalara 
verilen uluslararası LEED BREAM gibi ser�fikaların 
alınmasında da ciddi avantajlar sağlamaktadır.

ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S. EPA), American Lung 
Associa�on (Amerika Akciğer Derneği),World Health 
Organiza�on (Dünya Sağlık Örgütü) ve diğer halk sağlığı 
ve çevre örgütleri iç mekanda oluşan hava kirliliğini insan 
sağlığını tehdit eden en büyük risklerden biri olarak 
görmektedir. GREENGUARD ser�fikalı ürünler bu riskleri 
sınır değerler içerisinde tutan ürünleri işaret eder.
Lexrad yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri farklı �p 
mahallerin iklimlendirilmesi için idealdir. Belirli bir süre 
yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, 
giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan 
kırmızı alçı levha, yangına karşı dayanım için özel elyaf ve 
katkılarla güçlendirilmiş�r. TS EN 520'ye göre yangına 
maruz kaldığında 15 dk dayanım gösterir.  Kırmızı alçı 
levha ile üre�len LEXRAD sistemi okul, hastane, otel, 
�caret ve iş merkezleri gibi kamuya açık yapılarda yangın 
güvenliği açısından önerilir. 
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Unıco tavandan ısıtma-soğutma panelleri, bir mahal içerisinde konforun sağlanması için gerekli ısıtma ve soğutmayı hava 
dolaşımı olmadan sessizce sağlar. Mevcut asma tavan sistemlerine de uyarlanabilen bu iklimlendirme yöntemi dünya 
çapında oldukça yaygın kullanım alanına sahip�r.

Geleneksel iklimlendirme sistemlerinin temelleri hava dolaşımı üzerine kuruludur; kuru ve soğuk hava eşit olmayan bir 
biçimde dağı�lır ve ortamda hızlı bir şekilde dolaşır. Havanın ısı sığasının düşük olması sebebiyle bu tür sistemlerin geniş 
havalandırma kanallarına ih�yacı vardır ki; bu durum birçok sağlık problemine yol açabilir. Bunun yanı sıra klasik sistemlerin 
enerji verimlilikleri, yüzeyden ısıtma ve soğutma sistemlerine kıyasla oldukça düşüktür. 

Eski yapı tadilatları ve yeni binalar için uygundur. Başlıca kullanım alanları: büyük ölçekte, ofisler, hastaneler, okullar ve 
alışveriş merkezleri, küçük ölçekte ise villalardır. Yeni inşa edilen binalarda ve yenileme projelerinde kolaylıkla uygulanabilir.

UNICO tavandan konfor sistemleri, ısıtma ve serinletmenin aynı sistem üzerinden yapılabildiği mahal tavanına uygulanan 

yeni nesil iklimlendirme sistemleridir. DIN 18180/TS EN 520 standartlarına uygun alçı paneller kullanılarak üre�lirler. 

UNICO tavandan konfor panelleri uygun darbe, nem dayanım özelliklerine sahip�rler. Sistemin mukavemet 

gereksinimlerinin en hafif şekilde sağlanması hedeflenerek, uygun güçlendirmeler yapılmış�r. Geliş�rilen konfor 

panellerinin muhteviya�nda, alerjen ve sağlığa zararlı malzemeler bulunmamaktadır.

  Konfora ulaşmak için este�kten ödün vermenize gerek yok.

  Tavandan ısıtma-soğutma sistemi ile maksimum kullanım alanına sahipsiniz

  Ortamın konforu homojen sıcaklık dağılımı ile her noktada sağlanır.

  Tek sistem ile ısıtma ve soğutma yapılabilir.

  Standart alçı levhalar ile kombine edilebilir. 

  Isıtma soğutma yüzeyini herhangi bir ek katman (halı, parke, vb) kaplamadığından op�mum performans sağlanır.

  En iyi konforun sağlandığı sistemdir.

  Enerji tasarrufu sağlar.

  Sessiz çalışır.

  Asma tavan sistemleri ile birlikte kullanıldığından, tesisa�n taşınması oldukça kolaydır.

2  TAVANDAN ISITMA SOĞUTMA SİSTEMİ
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Sistem Tanımı

UNICO Cool Comfort Tavandan Isıtma Soğutma Sistemi, kendinden yalı�mlıdır. Her mahale uygun olacak şekilde çeşitli 
boyutlarda, otoma�k üre�m tezgâhlarında kusursuz bir proses ile üre�lir. 

Cool Comfort panelleri, yapısal olarak; bir adet alçı levha ve içerisine açılmış kanallardan geçirilen 10mm çapında Dizayn 
PEX borudan ve sistem arkasına olabilecek ısı kaybı veya kazancını engellemek amacıyla kullanılan yalı�m katmanından 
(EPS-Mineral Yünler) oluşur.

Avantajları

  Enerji tasarrufu

  Yüksek iç hava kalitesi

  Yeşil Bina Ser�fikasyon programlarının (LEED, BREEAM etc.)

                 şart koştuğu iç hava kalitesi ve enerji verimliliği gibi hedeflerin 

                 sağlanmasına yardımcı olur.

  Op�mum enerji performansı

  Her mahale uygunluk baz alınarak tasarlanan farklı  radiant 
panel

                boyut çeşitleri,

  Yaşam alanını kısıtlamadan maksimum konfor sağlanır,

  Yüksek serinletme ve ısıtma gücü,

  Özellikle büyük hacimlerin iklimlendirilme problemlerini çözer,

  Gürültüsüz çalışır, 

  Ekonomik�r, standart asma tavan sistemlerine uygulanabilir,

  Sağlıklıdır, ortamda hava hareke� olmadığı için bakterilerin ve

                çeşitli organizmaların hava yoluyla taşınması engellenir.

2.1. COOL COMFORT
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CoolComfort  600 x 2000CoolComfort  600 x 1000CoolComfort  1200 x 1000CoolComfort  1200 x 2000

Açıklama Kalınlık
(mm)

Boy
(mm)

Genişlik
(mm)

Alan
(m²)

Cool Comfort Standart Tavan
Panel 600x1000  (mm x mm )

45 1000 600

1,5

Cool Comfort Standart Tavan
Panel 600x2000  (mm x mm )

45 2000 600 1,2

Cool Comfort Standart Tavan
Panel 600x2300  (mm x mm )

45 2300 600 1,38

45 2500 600

0,6

Cool Comfort Standart Tavan
Panel 600x2500  (mm x mm )

Cool Comfort Standart Panel
Yüzeyden ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılmak için geliş�rilmiş Cool Comfort tavan panelleri 15 mm 'lik alçı 
levha içerisine gömülmüş 10 mm PEX-B borularından ve 30 mm yalı�m tabakasından oluşur.
Farklı mahallerin ih�yaçlarının giderilmesi açısında 4 farklı boyu�a tasarlanmış�r.

Cool Comfort Pasif Paneller

Asma Tavan yapısı üzerinde ısıtma soğutma yapılmayan bölgelere standart 15 mm kalınlığındaki alçı levhalar 
uygulanmaktadır.
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TAVAN PANELLERİ
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Tavan Panellerin Montajı:
 Montaj Sıralaması

1 Panellerin dağı�m ha�na bağlanması,

2 Alt konstrüksiyonun oluşturulması

3 Ak�f tavan plakalarının alt konstrüksiyona sabitlenmesi,

4 Tavan plakalarının bağlan� hatlarına bağlanması

5 Tüm bağlan�ların kontrol edilerek, sistemin test edilmesi,

6 Dağı�m ve bağlan� hatlarının izolasyonu,

7 Ak�f olmayan yüzeyler üzerine standart alçı levhaların monte edilmesi,

8 Cool Comfort sistemi ile kaplanmış tavan yüzeylerinin sıvanması,

9 Yüzey üzerine badana vb. yüzey uygulamalarının yapılması,

Montaj Detayları

  Isıtma veya soğutma grubundan sıcak veya soğuk su, boru tesisa� vasıtası ile radyant panellere dağı�m 

yapacak olan kollektörlere  kadar taşınması sağlanır.

  U ve C profiller kullanılarak asma tavan oluşturulur. Asma tavanın, asıl tavana olan mesafesi maksimum 600 

mm olacak şekilde belirlenerek, U profillerin alt kotu duvara işaretlenir.

  Bu kot, diğer duvarlara taşınır ve sabitleme ha� çırpı ipi yardımı ile tüm duvarlar üzerine çizilir.

   Tavan U profilleri, bu çizginin üzerine matkap kullanılarak dübel-vida-pul ile duvara montajı gerçekleş�rilir. 

Vidalar arasındaki mesafe 60 cm olmalıdır.

  Ana profili (üst C profilleri) taşıyacak olan askı çubukları için eksenler arası mesafe 90 cm olacak şekilde tavana 

işaretlenir. Ayrıca C profillerinin mahallin hangi duvarına paralel olacağı belirlenmeli. 

   Uygulamaya başlanacak köşedeki askı çubuğunun her iki duvara uzaklığı 10cm olmalıdır.

  Askı Çubuklarının konumları belirlenirken, tavan ile asma tavan arasında yer alan ya da uygulama 

tamamlanmadan yapılacak elektrik, ses, havalandırma ve yangın önleme tesisatlarının konumları göz önüne 

alınmalı.

  Ana profil eksenleri arası mesafe 100cm, tali profil eksenler 60 cm olmalı.

  İlk tali profilin duvara uzaklığı 10 cm olmalı.

  Alçı panellerin kısa kenarları tali profillerin kanatlarını ortalayacak şekilde konstrüksiyona yerleş�rilmeli.

  Radyant panelleri konstrüksiyona bağlayan vidalar arası mesafe 30 cm olmalı ve vida başları Radyan panel 

yüzeyine gömülmeli.
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60 cm

10 cm
10 cm

Tavan Profilleri Vidalar Arası Mesafe 60 Cm
U Profillerin Alt Kotu Duvara İşaretlenir

Bu Kot Diğer Duvarlara Taşınır

Askı Çubuğunun Her İki Duvara
Uzaklığı 10 Cm

Ana Profil Eksenleri Arası 100 Cm
Tali Profil Eksenleri Arası 60 Cm

Askı Çubukları Arası Mesafe 90 cm

İki Profilin Birleş�rilmesi

ASMA TAVAN KARKAS İMALATI
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Asma Tavan Karkası Radyant Panel Montajı 1

Asma Tavanın Üs�en GörünüşüRadyant Panel Montajı 2

ASMA TAVAN KARKASINA RADYANT PANEL MONTAJI

Asma Tavanın Son Hali
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Kollektör Dağı�m Ha�

Tavan Paneli Tesisat Bağlan� Noktası 2 Tavan Paneli Tesisat Bağlan� Noktası 1

TAVAN PANELİ GÖRSELLERİ

Uyarılar ve Önlemler

Asma tavan montajının ilk aşaması, asma tavan metal destek sisteminin montajını içerir. Radyant panel montajından 

önce, paneller üzerinde, diğer tesisatlar için (aydınlatma, elektrik tesisa� gibi) gerekli deliklerin açılması gereklidir. Isıl 

genleşme nedeniyle genleşme minimum olsa da, çatlaklar oluşmasını önlemek için, derzler arasında boşluk 

bırakılmalıdır. Montaj çalışması, sıcaklık 5ºC üzerinde ve bağıl nem %80'nin al�nda olduğu iklim şartlarında yapılmalıdır.

Radyant panel üzerine işlenen sürekli doğrusal izler, Radyant panelin içine gömülü olan boru güzergâhını gösterir. Bu 

izler boru çapından 5 mm daha geniş�r. Kazara herhangi bir delinmeye izin vermemek için, vidalar ile boru rotasını 

gösteren izler arasındaki boşluk 10 mm olmalıdır. 

Borulama işleri yapılabilmesi için Radyant Paneller ve borular arasında yaklaşık  300 mm boşluk bırakılmalı. Panel ve 

tesisat yerleşimleri, tasarım aşamasında çözülür ve uygulamaya bundan sonra geçilir.

Radyant paneller, ısıtmanın yanında soğutma içinde kullanılır. Soğutma yapıldığında borular ve boru birleşimleri 

yoğuşma oluşumunu önlemek için yalı�lmalıdır. 
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Sistem Tanım

Modular Comfort Sistemi, özellikle ofis 
hastane okul �pi binalarda sıkça 
kullanılan asma tavan sistemleriyle 
uyumlu bir şekilde kullanılabilmesi 
amacıyla tasarlanmış�r.

Sistem, kolay montaj yapılabilir metal 
plaka, 30 kg/m3 yoğunluktaki yalı�m 
malzemesi strafor tabakası (EPS,  ya da 
yüksek ses yalı�m ih�yacı olan 
mahallerde taş/ kaya yünü 
kullanılabilir.) ve 10 mm çapındaki 
Dizayn PEX-B borulardan oluşur. 
Yalı�m tabakası içerisine 55 mm ve 75 
mm olan  iki farklı modülasyon 
aralığında gömülmüş PEX boru 
içerisinden şartlandırılmış su 
geçirilerek ısıtma ve soğutma yapılır.

2.2. MODULAR COMFORT

Avantajları

  Sağlıklı, ortamda hava hareke� olmadığı için bakterilerin ve çeşitli organizmaların hava yoluyla taşınması engellenir

  Bakım kolaylığı,

  Bakım ve kontrol gerek�ğinde tüm sistemin durdurulmasına bile gerek kalmadan kolaylıkla takılıp çıkarılabilir,

  Tek sistem ile Isıtma ve Soğutma yapılır,

  Enerji tasarrufu

  Yüksek iç hava kalitesi

  Yeşil Bina Ser�fikasyon programlarının (LEED, BREEAM etc.) şart koştuğu iç hava kalitesi ve enerji verimliliği gibi 

hedeflerin sağlanmasına yardımcı olur.

  Op�mum enerji performansı

  Kolay ve çok hızlı montaj olanağı sağlar,

  Özellikle büyük hacimlerin iklimlendirilme problemlerini çözer,

  Gürültüsüz çalışır, 

  Ekonomik�r, standart asma tavan sistemlerine uygulanabilir,
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Eps Yalı�m
Alçı Döküm Blokları

Yapışkanlı Bant
Metal Tavan Plakası 600x600

       Montaj Sıralaması:

           Panellerin dağılım ha�na bağlanması,

           Alt konstrüksiyonun oluşturulması

           Ak�f tavan plakalarının alt konstrüksiyona sabitlenmesi,

           Tavan plakalarının bağlan� hatlarına bağlanması

           Tüm bağlan�ların kontrol edilerek, sistemin test edilmesi,

           Dağılım ve bağlan� hatlarının izolasyonu
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       T24 Asma Tavan Montajı:

  Asma tavan ile gizlenmesi gereken, havalandırma kanalları, elektrik tesisat tavanları, çeşitli sıhhi tesisat boru ve 

şa�ların imalatlarının bitmiş gerekli test ve izolasyon işlerinin sonlandırılmış ve bütün duvar, sıva imalatlarının 

tamamlanmış olması gerekmektedir.

  Tavan boşluğunun minimum 15 cm'den az olmaması şar�yla tesviye cihazı veya ale�yle tavanın kodu alınır.

  Kenar L profilleri 40 cm'i aşmayacak şekilde duvara tespit edilir.

  Uygulama yapılacak alanın düzgün bir görüntü olması için kenar parçalar eşit kalacak şekilde önceden bir planı 

yapılır. Kenarda kesilecek plakaların ebatları 30 cm'nin al�nda kalmayacak şekilde önceden belirlenir.

  Tavan askılarının yerini belirledikten sonra ana tavan sisteminin yükünü taşıyacak uygun çelik dübel seçip 120 

cm ara ile tavana sabitlenir. 120 cm ara ile ana taşıyıcıların ilki koyulurken ana taşıyıcı deliklerinin ip veya 

lazerle kontrol edilip, aynı hizada olmasına dikkat edilir. Vidalanmış tavan pabucuna ve ana taşıyıcıdaki 

deliklere askı telleri geçirilip, yerlerinden çıkmayacak şekilde penseyle bükülür ( 120 cm ara ile askı teli ve 120 

cm ara ile ana taşıyıcı uygulaması yapılmış olur )

  Her 60 cm de bir, 120 cm' lik uzun tali taşıyıcılar, ana taşıyıcının önceden belirlenmiş deliğine bağlanır. Diğer 

ucu ise ana taşıyıcıdaki karşı tarafa denk gelen diğer deliğe monte edilir.

  120 cm'lik uzun tali taşıyıcıların merkezinde bulunan deliklere 60 cm'lik kısa tali taşıyıcılar bağlanır ve 60×60 

cm karolaj elde edilir.

  Plakalar tavan boşluğuna doğru kaldırılıp ,taşıyıcı kayıtlarının içine oturtulur

Modular Comfort Asma Tavan Karkası

Modular Comfort Panel Montajlanmış Görüntüsü
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Sistem tanımı

Akus�k alçı levha tavan, hem ısıtma- soğutma yapmasının yanında ses yalı�mı sağlayan çok yönlü kullanımlar için 

geliş�rilmiş bir tavan radyant sistemidir.

Birbirine yapış�rılmış İki delikli 15 mm alçıpan ve içine döşenmiş PEX borudan oluşan akus�k tavan, yüksek bir akus�k 

performansı garan� eder.

Birbirine yapış�rılmış iki delikli alçı levha paneli delik ekseni üst üste geldiğinden sürekli delikler dikişsiz bir görünüm 

sağlar.

Pex Boru Tesisa� Dahil Olmak Üzere Ses Emici Alçı Panel

Ses Emici, Alçıpan

2.3.AKUSTİK COMFORT
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Özellikle ofis, hastane gibi ses emilimi gerek�ren ortamlarda kullanılan akus�k tavandan konfor panelleri, 

kullanıcıya huzurlu bir ortam sağlar. Sistem kurulum ve boyutlar i�bariyle Cool Comfort sistemine benzer. Bu 

sistemden farklı yanı kullanılan alçı evha �pinin farklı oluşudur.

Avantajları

    Yüksek ses emilimi 

     Enerji tasarrufu

     Yüksek iç hava kalitesi

    Yeşil Bina Ser�fikasyon programlarının (LEED, BREEAM vb.) şart koştuğu iç hava kalitesi ve enerji verimliliği      gibi 

hedeflerin sağlanmasına yardımcı olur.

     Op�mum enerji performansı kolay ve çok hızlı montaj olanağı sağlar,

     Tek sistem, kış mevsiminde ısıtma, yaz mevsiminde soğutma için kullanılır.

     Kolay montaj

     Sıva işçiliği yoktur.

Özel iklimlendirme ih�yaçlarının yanında akus�k gereksinimlerin de sağlandığı sistemdir.

61

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 



Tavan Panellerin Montajı:

 Montaj Sıralaması

1 Panellerin dağı�m ha�na bağlanması,

2  Alt konstrüksiyonun oluşturulması

3  Ak�f tavan plakalarının alt konstrüksiyona sabitlenmesi,

4  Tavan plakalarının bağlan� hatlarına bağlanması

5  Tüm bağlan�ların kontrol edilerek, sistemin test edilmesi,

6  Dağı�m ve bağlan� hatlarının izolasyonu,

7  Ak�f olmayan yüzeyler üzerine standart alçı levhaların monte edilmesi,

8  Cool Comfort sistemi ile kaplanmış tavan yüzeylerinin sıvanması,

9 Yüzey üzerine badana vb. yüzey uygulamalarının yapılması,

Montaj Detayları

   Isıtma veya soğutma grubundan sıcak veya soğuk su, boru tesisa� vasıtası ile radyant panellere dağı�m yapacak olan 

kollektörlere  kadar taşınır.

   U ve C profiller kullanılarak asma tavan oluşturulur. Asma tavanın, asıl tavana olan mesafesi maksimum 600 mm 

olacak şekilde belirlenerek, U profillerin alt kotu duvara işaretlenir. 

   Bu kot, diğer duvarlara taşınır ve sabitleme ha� çırpı ipi yardımı ile tüm duvarlar üzerine çizilir.

   Tavan U proflleri, bu çizginin üzerine matkap kullanılarak dübel-vida-pul ile duvara montajı gerçekleş�rilir. Vidalar 

arasındaki mesafe 60 cm olmalıdır.

   Ana profili (üst C profilleri) taşıyacak olan askı çubukları için eksenler arası mesafe 90 cm olacak şekilde tavana 

işaretlenir. Ayrıca C profillerinin mahallin hangi duvarına paralel olacağı belirlenmeli. 

   Uygulamaya başlanacak köşedeki askı çubuğunun her iki duvara uzaklığı 10cm olmalıdır.

   Askı Çubuklarının konumları belirlenirken, tavan ile asma tavan arasında yer alan ya da uygulama tamamlanmadan 

yapılacak elektrik, ses, havalandırma ve yangın önleme tesisatlarının konumları göz önüne alınmalı.

   Ana profil eksenleri arası mesafe 100 cm, tali profil eksenler 60 cm olmalı. 

   İlk tali profilin duvara uzaklığı 10 cm olmalı.

   Alçı panellerin kısa kenarları tali profillerin kanatlarını ortalayacak şekilde konstrüksiyona yerleş�rilmeli.

   Radyant panelleri konstrüksiyona bağlayan vidalar arası mesafe 30 cm olmalı ve vida başları Radyant panel yüzeyine 

gömülmeli.
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Duvardan ısıtma ve soğutma sistemi, iklimlendirme ih�yacını karşılamak üzere binaların duvarlarına çeşitli yöntemlerle 
monte edilmiş modüler panellerden oluşan bir sistemdir. Unico Bina Çözümlerinin geliş�rmiş olduğu duvardan ısıtma ve 
soğutma sistemi iç ortamın iklimlendirilmesini konvansiyonel sistemlere göre daha konforlu, enerji verimli, este�k ve 
sürdürülebilir yapılar oluşturmasını sağlamaktadır. 

Panellerin içinde dolaşan ve ısı enerjisinin duvarlara taşınmasını sağlayan akışkan olarak genellikle su kullanılır. Paneller 
içerisine farklı modülasyon aralıklarında boru dizilimi yapılır. Paneller, duvara monte edildikten sonra üzeri alçı sıva ile 
kapa�larak normal duvar görüntüsü oluşturulur. 

Sistemin ge�rmiş olduğu en önemli avantajlardan birisi alterna�f ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla birlikte 
kullanılabilmesidir. Bu sayede sistem sürdürülebilir bir çevre oluşturulması ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlar.

LEXRAD, yüzeyden ısıtma ve soğutma panelleri binalarda giydirme duvar ve bölme duvar şeklinde tuğla veya gaz beton 
üstüne monte edilerek uygulanmaktadır. 

 DUVARDAN ISITMA SOĞUTMA SİSTEMİ

Unico duvardan ısıtma/soğutma panelleri kullanıcıya yüksek seviyede konfor sağlamak için tasarlanmış�r. Unico yüzeyden 
ısıtma panelleri özel geliş�rilmiş alçı levha ve Dizayn PEX boruları kullanılarak üre�lir. İh�yaca göre farklı alçı levha �plerinin 
kullanımı mümkündür.

Dizayn bina enerji çözümlerinin geliş�rmiş olduğu üç farklı duvardan ısıtma-soğutma sistemi her tür yapıya ve ih�yaca 
yönelik ısıtma ve soğutma için eşsiz çözümler sunmaktadır. 

Yapış�rma uygulaması ile montajı yapılabilecek Easy Comfort sistemi, metal iskeletli giydirme duvar yapabilme imkânı 
veren Rapid Comfort sistemi ve bölme duvar oluşturulabilen HybridWall sistemi kullanıcılara çözüm olarak sunulmaktadır.

3
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Avantajları

  Tek bir sistem ile kış mevsiminde ısıtma, yaz mevsiminde ise soğutma yapılır.

  Yüksek iç hava kalitesi ve konfor,

  Mimari olarak este�k bir iklimlendirme çözümü sunar.

  Hızlı ve kolay montaj, 

  4 ayrı standart boyut ve farklı ih�yaçlara yönelik özel panel boyutları,

  Hızlı devreye girme,

  Geniş yüzey alanında düşük sıcaklıkta ısıtma, yüksek sıcaklıkta soğutma 

yapılması sayesinde enerji tasarrufu ve alterna�f enerji kaynaklarıyla birlikte 

kullanım imkânı,

  Çeşitli boyutlarda üre�len paneller, her tür bina yapısına uygundur,

  Mevcut binaların yenilenmesinde ve yeni binalarda kullanılabilir,

  Duvar yüzeyinin şekillendirilmesi aşamasında; düşük harç ve işçilik maliye�,

  Standart alçı levha plakalarla kombine edilebilir,
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Sistem Tanımı

Genel kullanım açısından özellikle 

sistemin kurulumunda en az yer kaybı 

a m a ç l a n m ı ş � r.  E a sy  C o m fo r t 

Panelleri, alçı levha yapış�rıcısı 

yardımıyla arada herhangi  bir 

bağlan� parçası olmadan duvara 

monte edilir. 

Sistem modüler bir yapıya sahip 

olduğundan dolayı ısıtma ve soğutma 

i h � y a c ı n ı n  y a n ı  s ı r a  y a l ı � m 

gereksinimlerini karşılamaktadır. 

Panel içerisinde bulunan yalı�m 

katmanı sayesinde panel arkasına 

gerçekleşebi lecek ıs ı  kayıplar ı 

engellenir. Gerekli ih�yaca göre EPS, 

XPS ve taş yünü gibi çeşitli yalı�m 

malzemeleri ile tasarlanmış panel 

�pleri yer almaktadır. 

Avantajları

   Yapış�rma yöntemi ile montaj edilebildiğinden minimum kalınlık maksimum kullanım alanı,

   Maksimum rahatlık ve konfor,

   Enerji verimliliği, düşük yakıt maliyetleri,

   Gürültüsüz çalışma, 

   Hava akımının olmadığı sağlıklı oda koşulları,

   Yüksek ısıtma soğutma performansı,

   Kolay kurulum ve montaj

   Bitmiş yüzey kalitesi ve este�ği son derece yüksek�r,

   Gerekli yalı�m gereksinimlerinin sağlanmasına yardımcı olur,

   Geniş uygulama alanlarına sahip�r: konutlar, ofisler, alışveriş merkezleri, okullar, oteller, yenileme ve onarım yapılacak 

binalar vb.

EasyComfort sistemi, uygulama yapılacak tüm binalara uygunluk kıstaslarının sağlanması açısından; standart ve özel 
boyutlarda tasarlanmış�r; aynı şekilde farklı bina enerji yük ih�yaçlarının karşılanması amacıyla, iki farklı modülasyon 
aralığında üre�lmiş�r. 

3.1. EASY COMFORT
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15 mm 'lik alçı levha içerisine gömülmüş, 10 mm çapındaki oksijen bariyerli Dizayn PEX borularından ve 30 mm yalı�m

tabakasından oluşur. 55 ve 75 mm olmak üzere iki farklı modülasyon aralığında ve farklı boyutlarda üre�lmektedirler.

Standart Easy Comfort Panelleri

Açıklama Kalınlık
(mm)

Boy
(mm)

Genişlik
(mm)

Alan
(m²)

Easy Comfort Standart Duvar
Paneli 600x1000  (mm x mm )

45 1000 600 0,6

Easy Comfort Standart Duvar
Panel 600x2000  (mm x mm )

45 2000 600 1,2

Easy Comfort Standart Duvar
Paneli 600x2300  (mm x mm )

45 2300 600 1,38

45 2500 600 1,5
Easy Comfort Standart Duvar
Paneli 600x2500  (mm x mm )
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Özel Easy Comfort Panelleri

Isıtma/Soğutma Modülü, Başlangıç Paneli: Yüzeyden ısıtma ve soğutma uygulamalarında pencere kapı gibi açıklıklar,

tesisat geçişi gibi özel kısımlarda kullanılmak için geliş�rilmiş, farklı boyutlardaki panellerdir. Bu panel dağı�m ha�nın, 

ısıtma soğutma panellerinin beslemesi için konumlandırılmış�r. İçerisinde bulunan istasyon görevi gören borular, gelen

 ana boru ha�nın sistem ile bağlan�sını sağlar. Boyutları standart sistemler ile uyumluluk sağlanacak şekilde tasarlanmış�r.

Açıklama
Kalınlık
(mm)

Boy
(mm)

Genişlik
(mm)

Alan
(m2)

Easy Comfort Pencere Al�
Paneli 600x1000  (mm x mm )

45 1000 600 0,6

45 1500 600 0,9

45 1000 600 0,6

Easy Comfort Pencere Al�
Paneli 600x1500 (mm x mm )

Easy Comfort Başlangıç 
Paneli 600x1000 (mm x mm )

Easy Comfort Başlangıç 
Paneli 600x2000 (mm x mm )

Easy Comfort Başlangıç 
Paneli 600x2300 (mm x mm )

Easy Comfort Başlangıç 
Paneli 600x2500 (mm x mm )

Easy Comfort Tesisat
Paneli 600x1000 (mm x mm )

Easy Comfort Tesisat
Paneli 600x2000 (mm x mm )

Easy Comfort Tesisat
Paneli 600x2300 (mm x mm )

Easy Comfort Tesisat
Paneli 600x2500 (mm x mm )

45

45

45

45

45

45

45

2000

2300

2500

1000

2000

2300

2500

600

600

600

600

600

600

600

1,2

1,38

1,5

0,6

1,2

1,38

1,5
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1.Metal Profil

2.Tesisat Ha�,

Dizayn PEX

ve bağlan� parçaları

3.Yalı�m

Malzemesi, Strafor

4.Radyant Panel

5.Derz Bandı 

6.Yapış�rma Alçısı

7.Perdah Alçısı

Elektrik Tesisat Paneli:

 

Mahal içerisinde elektrik tesisa�nın döşenmesi ve kullanıcının kullanımına sunulması açısından, tüm yüzeylerin ısıtma

 ve soğutma ih�yacı için kullanımı mümkün değildir. Bu nedenle priz kablolu TV, telefon gibi tesisat bölümlerinin rahatça

 kullanılmasını sağlamak için tasarlanmış özel panel �pidir. Bu panel içerisinde tesisa�n kullanımı ve rahatça montajının 

 yapılması için boş alanlar bırakılmış�r. Tesisat panellerinin boyutları yine standart panel sistemine uygun olarak

 tasarlanmış�r;

Pencere Al� Paneli:

 Pencere al� panelleri, pencere açıklıklarının çevresinde oluşacak yüzey sıcaklık farklarının giderilmesi ile bu bölgelerde

oluşan konforsuzlukların giderilmesine yardımcı olur. Standart panel boyutlarının uygulanamayacağı duvar yüzeylerinde,

alterna�f panel boyutları ile yüzeyden ısıtma soğutma ha�nın devamını sağlanır.

Pasif Duvar Paneli:

 Mahal içerisindeki bazı yüzeylerde ısıtma-soğutma ih�yacı duyulmayabilir ( Mobilyalar, kitaplık, piya-

no ve çeşitli ev gereçlerinin arkalarında kalan duvar yüzeyleri). Op�mum verimliliğin ve konforun sağlanması için bu �p 

bölgelerde yüzeyden ısıtma-soğutma paneller konumlandırılmaz. Bunun yerine standart alçı levhadan yapılan pasif 

duvar panelleri kullanılır. LEXRAD Yüzeyden Isıtma-Soğutma Duvar Panelleri, üre�len ek panel seçenekleri ile her mahalde

 verimlilik ve konfor sağlar. 

Panel Bileşenleri
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Montaj Detaylar

Isıtma veya soğutma grubundan sıcak veya soğuk su, boru tesisa� vasıtası ile radyant panellere dağı�m yapacak olan 

 kollektörler.e  kadar taşınır.

 Duvar alt konstrüksiyonunun oluşturulması: Easy Comfort sisteminde duvar panelleri, özel yapış�rıcı sayesinde  

doğrudan duvara yapış�rılır. Panellerin üst kısımlarına bi�şik, duvara monte edilen yatay yönlü alüminyum profiller;

panelleri besleyen sıcak/soğuk su tesisa�nın geçişini sağlar (Bu kısım standart alçı levha ile kapa�lır).

 Easy Comfort Panellerinin Duvara Yapış�rılarak Tespit Edilmesi:

 Yapış�rma harcı hazırlanır. Harcın kullanım süresi yaklaşık 45 dakika, donma süresi yaklaşık 80 dakikadır. 

  Easy Comfort panel yapış�rıcı harcı, panel eni doğrultusunda en az 2 öbek olacak şekilde, boyu doğrultusunda 40'ar  

cm arayla panel arkasına uygulanır

  Isıtma Soğutma panelleri, mastar kullanılarak duvara bas�rılır. Bu işlem sırasında sürekli olarak panellerin konumu ve  

terazisi kontrol edilmelidir.

 Duvar paneli ile duvar yüzeyi arasına ses yalı�m bandı yapış�rılır. 

UYARI: 

Yapış�rıcı harç ile karış�racağınız suyun temizliğine ve sıcaklığına dikkat edin. Yapış�rıcının hazırlanacağı kap ve aletlerin 

temizliğine önem verin. Aksi durumda harcın kullanma süresi kısalır. Köşelerde, köşe profili ya da Köşe bandı kullanın.

Easy Comfort Duvar Panellerin Montajı:

Montaj Sıralaması

   Panellerin dağı�m ha�na bağlanması: 

   Tüm bağlan�ların kontrol edilerek, sistemin test edilmesi,

   Dağı�m ve bağlan� hatlarının izolasyonu,

   Ak�f olmayan kısımlara standart alçı levhaların monte edilmesi,

   Easy Comfort sistemi ile kaplanmış duvarların yüzeylerinin sıvanması,

   Yüzey üzerine badana veya duvar kâğıdı vb. yüzey uygulamalarının yapılması,

Uygulama Tipi

Sistem Bileşenleri

Panel Malzemesi

Alçı Levha Kalınlık

Yalı�m Malzemesi Kalınlık

En Yüksek Basınç Değeri

Sıcaklık Şartlandırma Aralığı

Yangın Güvenliği

Borulama

Malzeme

Dış Çap

İç Çap

Borular Arası Aralık

Duvardan Isıtma-Soğutma

Alçı Levha, PEX Boru, EPS, XPS veya Taş Yünü, Yapış�rıcı

Yangına Dayanıklı, Cam Elyaf Takviyeli Alçı Levha

15 mm

30 mm

6 bar

15-40 c

TS EN 13501-1 A2-S1,do

Dizayn PEX

10 mm

8   mm

55-75 mm
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Easy Comfort Panellerin Montajı

Yapış�rıcı Harç Panel Arkasına Uygulanır Yapış�rıcı Harç Uygulanan Panel Duvar Üzerine Uygulanır

Paneller Mastar Kullanılarak Duvara Bas�rılır Montajın Bitmiş Hali

70

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 



Yapış�rma Alçısı

Yapış�rma alçısı,  yüzeyden ısıtma soğutma panellerini, standart alçı levhaları, EPS (genleş�rilmiş polistren), XPS ( 

haddelenmiş polistren), mineral yünler (camyünü, taş yünü) ve yalı�mlı kompozit panelleri; tuğla, beton, brüt beton, 

gazbeton, bimsblok vb. yüzeylere yapış�rmada kullanılan yapı alçısıdır.

Hacim kaybının en aza indirilmek istendiği yapış�rma uygulamaları için en uygun malzemedir.

Nefes alan bir malzeme olduğundan nem oranını dengeleyerek sağlıklı bir ortam oluşturur.

Donma sonrası dayanımı çok hızlı artar.

Su / Alçı Oranı

Priz başlangıç süresi

Kullanım Süresi

Donma Süresi

Yapışma Dayanımı

Gevşek Birim Hacim Ağırlığı

Kuru Birim Hacim Ağırlığı

Isıl iletknlik değeri

Yüzey Sertliği

Yangına Tepki

6,5 - 7 lt  suya 10 kg saten alçı

20 dakika (TS en 13279 - 1'e göre)

45 dk

80 dk

> 0,06 Mpa (TS EN 14496'ya göre)

700 - 750 kg / m³

1075 - 1125 kg / m³

0,39 W/mk (TS EN 14496'ya göre)

45 SHORE D

A1 (TS EN  13279-1'e göre)
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Sistem Tanımı

Rapid Comfort Panelleri, Easy Comfort Sistemi ile benzer panel özellikleri ve boyutlara sahip�r, iki sistemi birbirinden farklı 

kılan en önemli özellik sistemlerin montaj ve kurulum biçimleridir. Rapid Comfort duvar paneli sisteminde ısıtma soğutma 

panelleri, duvar üzerine yerleş�rilen metal profiller üzerine tespit edilir. Panel içerisinde bulunan yalı�m katmanı sayesinde 

panel arkasına gerçekleşebilecek ısı kayıpları engellenir. Bu panel �pinde çeşitli yalı�m senaryolarına göre EPS, XPS ve 

Cam/Taş yünü gibi alterna�f yalı�m malzemeleri kullanılabilir.

   Yüksek ısıtma soğutma performansı,

   Bina Duvarının ısı ve ses yalı�mının yüksek seviyede sağlanması

   Kolay kurulum ve montaj

   Kaliteli bitmiş yüzeyi

   Düşük sıva işçiliği

   Geniş uygulama alanları: konutlar, ofisler, alışveriş merkezleri, okullar, oteller, yenileme ve onarım yapılacak binalar vb.

   Yapı duvarlarından tamamen ayrı bir duvar yüzeyi elde edilir.

   Yapı duvarı ile Rapid Comfort Paneli arasındaki boşluğa, ekstra ısı ve ses yalı�m malzemeleri yerleş�rilebilir. Bu durumda,

ısı ve ses yalı�mında etkili bir ar�ş sağlanır.

   Betonarme, çelik ve ahşap yapı elemanlarının yangın dayanımını ar�rır.

Standart Rapid Comfort Panel Sistemi, 15 mm’lik alçı levha içerisine gömülmüş, 10 mm çağındaki oksijen bariyerli Dizayn 

PEX borularından ve 30 mm yalı�m tabakasından oluşur. 55 ve 75 mm olmak üzere iki farklı modülasyon aralığındadır, farklı 

boyu�a üre�lmektedirler.

3.2. RAPİD COMFORT

Avantajları
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Özel Rapid Comfort Panelleri
   Isıtma/Soğutma Modülü, Başlangıç Paneli: Panellere gelecek ha�n en güvenilir ve kolay şekilde taşınması 
hedeflenerek geliş�rilen panel �pidir. Bu panel, dağı�m ha�nın ısıtma soğutma panellerini beslemesi için 
konumlandırılmış�r. Panel yapısı içerisinde bulunan istasyon görevi gören borular, gelen ana boru ha�nın sistem ile 
bağlan�sını sağlar. Boyutları standart sistemler ile uyumluluk sağlanacak şekilde tasarlanmış�r. Bu panel dağı�m ha�nın, 
ısıtma soğutma panellerini beslemesi için konumlandırılmış�r. İçerisinde bulunan istasyon görevi gören borular, gelen ana 
boru ha�nın sistem ile bağlan�sını sağlar. Boyutları standart sistemler ile uyumluluk  sağlanacak şekilde tasarlanmış�r.

· 

RapidComfort Standart Duvar
Panel 600x1000  (mm x mm )

RapidComfort Standart Duvar
Panel 600x2000  (mm x mm )

RapidComfort Standart Duvar
Panel 600x2300  (mm x mm )

RapidComfort Standart Duvar
Panel 600x2500  (mm x mm )

Açıklama Kalınlık
(mm)

Boy
(mm)

45 1000

45 2000

45 2300

45 2500

Genişlik
(mm)

Alan
(m²)

600 0,6

600 1,2

600 1,38

600 1,5

  Elektrik Tesisat Paneli: Mahal içerisinde elektrik tesisa�nın döşenmesine ve kullanıcının kullanımına sunulması 
açısından, tüm yüzeylerin ısıtma ve soğutma ih�yacı için kullanımı mümkün değildir. Bu nedenle priz, kablolu TV, 
telefon gibi tesisat bölümlerinin rahatça kullanılmasını sağlamak için tasarlanmış özel panel �pidir. Bu panel içerisinde 
tesisa�n kullanımı ve rahatça montajının yapılması için boş alanlar bırakılmış�r. Tesisat panellerinin boyutları yine 
standart panel sistemine uygun olarak tasarlanmış�r; 

      Pencere Al� Paneli: Pencere al� panelleri, pencere açıklıklarının çevresinde oluşacak yüzey sıcaklık farklarının 
giderilmesi ile bu bölgelerde oluşan konforsuzlukların giderilmesine yardımcı olur. Standart panel boyutlarının 
uygulanamayacağı duvar yüzeylerinde, alterna�f panel boyutları ile yüzeyden ısıtma soğutma ha�nın devamını sağlanır
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Panel Bileşenleri

1.Tesisat Ha�, Dizayn

PEX ve bağlan� parçaları

2.Metal Profil
3.Yalı�m Malzemesi,

Karbon Takviyeli EPS

4.Radyant Panel
5.Derz Bandı 

6.Metal Profiller

Pasif Duvar Paneli: Mahal içerisindeki bazı yüzeylerde ısıtma-soğutma ih�yacı duyulmayabilir ( Mobilyalar, kitaplık, 
piyano ve çeşitli ev gereçlerinin arkalarında kalan duvar yüzeyleri). Op�mum verimliliğin ve konforun sağlanması için bu 
�p bölgelerde yüzeyden ısıtma-soğutma panellerinin konumlandırılamaz. Bunun yerine standart alçı levhadan yapılan 
pasif duvar panelleri kullanılır.

LEXRAD Yüzeyden Isıtma-Soğutma Duvar Panellerinin, üre�len ek panel seçenekleri ile her mahalde verimlilik ve konfor 
sağlar. 

RapidComfort Pencere Al�
Paneli 600x1000  (mm x mm )

RapidComfort Pencere Al�
Paneli 600x1500  (mm x mm )

RapidComfort Başlangıç
Paneli 600x1000  (mm x mm )

RapidComfort Başlangıç
Paneli 600x2000  (mm x mm )

Açıklama
Kalınlık
(mm)

Boy
(mm)

45 1000

45 1500

45 1000

45 2000

Genişlik
(mm)

Alan
(m²)

600 0,6

600 0,9

600 0,6

600 1,2

RapidComfort Başlangıç Paneli
Paneli 600x2300  (mm x mm )

RapidComfort Başlangıç
Paneli 600x2500  (mm x mm )

RapidComfort Tesisat
Paneli 600x1000  (mm x mm )

RapidComfort Tesisat
Paneli 600x2000  (mm x mm )

45 2300

45 2500

45 1000

45 2000

600 1,38

600 1,5

600 0,6

600 1,2

RapidComfort Tesisat
Paneli 600x2300  (mm x mm )

RapidComfort Tesisat
Paneli 600x2500  (mm x mm )

45 2300

45 2500

600 1,38

600 1,5
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Rapid Comfort Duvar Panellerin Montajı:

Montaj Sıralaması

  Rapid Comfort Panelleinin metal profillere monte edilmesi

  Panellerin dağı�m ha�na bağlanması:

  Tüm bağlan�ların kontrol edilerek, sistemin test edilmesi,

  Dağı�m ve bağlan� hatlarının izolasyonu,

       Ak�f olmayan kısımlara standart alçı levhaların monte edilmesi.

  Rapid Comfort sistemi ile kaplanmış duvarların yüzeylerinin sıvanması:

  Yüzey üzerine badana veya duvar kâğıdı vb. yüzey uygulamalarının yapılması.

Uygulama Tipi

Sistem Bileşenleri

Panel Malzemesi

Alçı Levha Kalınlık

Yalı�m Malzemesi Kalınlık

En Yüksek Basınç Değeri

Sıcaklık Şartlandırma Aralığı

Yangın Güvenliği

Borulama

Malzeme

Dış Çap

İç Çap

Borular Arası Aralık

Duvardan Isıtma-Soğutma

Alçı Levha, PEX Boru, EPS, XPS veya Taş Yünü, Yapış�rıcı

Yangına Dayanıklı, Cam Elyaf Takviyeli Alçı Levha

15 mm

30 mm

6 bar

15-40 c

TS EN 13501-1 A2-S1,do

Dizayn PEX

10 mm

8   mm

55-75 mm
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  Isıtma veya soğutma grubundan sıcak veya soğuk su, boru tesisa� vasıtası ile radyant panellere dağı�m yapacak 
olan kollektörlere  kadar taşınır.

  Duvar alt konstrüksiyonunun oluşturulması, Rapid Comfort sisteminde duvar panelleri, duvara metal iskeletli 
profiller yardımıyla bağlanırlar. Duvar panellerinin giydirme duvar �pinde montajı söz konusudur. Aşamalar şu 
şekildedir:

  Isıtma soğutma sisteminin yapılacağı giydirme duvarının konumu belirlenir. U- profilinin sabitleneceği hat, radyant 
panellerin kalınlığı göz önünde tutularak döşemeye işaretlenir ve aynı hizada tavana taşınır. Sabitleme ha�, 
tavana işaretlenir.

  Yapılacak giydirme duvarın uzunluğu belirlenir ve U-profilleri bu uzunluğa göre kesilir. 

  Sabitleme öncesi, U-profillerinin al�na ses yalı�m bandı yapış�rılır.

  U-profilleri, döşeme ve tavana dübel, vida, pul, kullanılarak matkapla ya da çivi tabancasıyla sabitlenir. 

  Giydirme duvarıyla yapı duvarı arasındaki uzaklığa göre seçilen uzunlukta agraflar, dübel ve vida kullanılarak 
duvara sabitlenir. Agraf aralıkları Mekanik Performans Tablosuna göre belirlenmelidir.

       C-profilleri 60 cm arayla, döşemedeki U profilinin içine eğik bir biçimde oturtulur. 

  C-profili agra�n iki kanadı arasına yerleş�rilir. 

  Üst kısmı tavandaki U-profilinin içine geçirdikten sonra doğrultulur. C-profilinin yatay ve düşey terazisi kontrol 
edilir.

  Agraflar, C-profillerine agraf vidasıyla sabitlenir. Vida aralıkları en fazla 30 cm ve şaşırtmalı olmalıdır. Vidalar alçı 
levha kenarlarına 1 cm'den daha yakın olmamalıdır. Vida başları, alçı levha yüzeyine gömülmeli, ancak kartonun 
zedelenmemesine dikkat edilmelidir. 

  Pencere kasasının çevresine U-profilleri yerleş�rilir Pencerenin al�nda ve üstünde kalan duvar boşluklarına 60 cm 
aralıklarla C- profilleri yerleş�rilir 

  Duvar boşluğundaki tesisat işleri bi�rilir.

  Ek Yalı�m malzemeleri, C-profillerinin arasına sıkış�rılarak döşenir.

        UYARI
       Döşeme ve tavana TU profillerini sabitlemeyi, köşelerde, köşe profili ya da köşe bandı kullanmayı, Islak hacimlerde,                                

TU profillerinin al�na plas�k nem koruyucu sermeyi, UNUTMAYIN !!!

Montaj Detayları
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Rapid Comfort Karkas Yapımı ve Panel Montajı

U-profilleri döşeme ve tavana  sabitlenir.

Pencere kasasının çevresine U-profilleri yerleş�rilir Agraflar duvara sabitlenir

C-profili agra�n iki kanadı arasına yerleş�rilir.
Pencerenin al�nda ve üstünde kalan duvar boşluklarına
60 cm aralıklarla C- profilleri yerleş�rilir

Duvar boşluğundaki tesisat işleri bi�rilir ve panel montajı gerçekleş�rilir.
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Sistem Tanımı
Hibrit Duvar sistemi ısıtma soğutma panellerinin, metal iskele�n her iki yüzüne monte edilmesi ile oluşturulan bölme 
duvar sistemidir. Bu şekilde oluşturulan Hibrit Duvar, bina içi ısıtma ve soğutma gereksinimini karşılar, ayrıca iç duvar 
vazifesi görür.  

Duvarın İki yüzündeki ısıtma soğutma panelleri arasında kalan boşluk özellikle ses yalı�mını sağlamak amacıyla 
değerlendirilir; ortam sesinin diğer mahallere aktarılması bu şekilde engellenir. Bu hususta kullanılan taş yünü ısı ve ses 
yalı�m özelliklerinin yanı sıra yangın dayanımına sahip�r.
 
Geliş�rilen Hibrit Duvar sisteminin Ayrıca duvar boşluğu, tesisa�n rahatça taşınmasını sağlar. 

Hibrit Duvar sistemi, Dizayn bina çözümlerinin geliş�rmiş olduğu bina içi duvar ve ısıtma soğutma sisteminin bir yapı 
elemanı halinde tasarlanmış modelidir. Kompakt duvar yapısı mahalleri birbirinden ayırır. Hafif oluşu bina sta�k yüklerinin 
hafiflemesine olanak sağlar. Duvarın ilki yüzünden de ısıtma soğutma yapılabilir ve bu ürünün en fonksiyonel özelliğidir.

Panel içerisinde bulunan yalı�m katmanı sayesinde panel arkasına gerçekleşebilecek ısı kayıpları engellenir. Ayrıca duvar 
boşluğuna mineral yünlerin koyulması ile ses yalı�mı sağlanır. Hibrit duvar içinden tüm tesisat rahatça geçirilir.

        Sistemin Avantajları Şu Şekildedir:

  Duvar yapısı ile ısıtma- soğutma sisteminin birleş�ği fonksiyonel yapı,

  Yüksek ısıtma soğutma performansı,

  Kolay kurulum ve montaj

  Kaliteli bi�ş yüzeyi

  Düşük Sıva işçiliği

  Geniş uygulama alanları: konutlar, ofisler, alışveriş merkezleri, okullar, oteller, yenileme ve onarım yapılacak binalar 

vb.

  Duvar yüzeyinin iki tara�ndan da ısıtma soğutma yapılabilme olanağı,

  Duvar boşluğunun mineral yünler ile doldurulması yüksek ses yalı�mı sağlar.

  Betonarme, çelik ve ahşap yapı elemanlarının yangın dayanımını ar�rır.

3.3. HİBRİT Duvar
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Hibrit Duvar Standart Panelleri
Yüzeyden ısıtma ve soğutma uygulamalarında kullanılmak için geliş�rilmiş, Hibrit Duvar panelleri, 15 mm 'lik alçı levha 
içerisine gömülmüş, 10 mm çapındaki oksijen bariyerli Dizayn PEX borularından ve 30 mm yalı�m tabakasından oluşur.

Açıklama Kalınlık
(mm)

Boy
(mm)

Genişlik
(mm)

Alan
(m²)

Easy Comfort Standart Duvar
Paneli 600x1000  (mm x mm )

45 1000 600 0,6

Easy Comfort Standart Duvar
Panel 600x2000  (mm x mm )

45 2000 600 1,2

Easy Comfort Standart Duvar
Paneli 600x2300  (mm x mm )

45 2300 600 1,38

45 2500 600 1,5
Easy Comfort Standart Duvar
Paneli 600x2500  (mm x mm )
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Özel Hibrit Duvar Panelleri

Isıtma/Soğutma Modülü, Başlangıç Paneli: Panellere gelecek ha�n en güvenilir ve kolay şekilde taşınması 

 hedeflenerek geliş�rilen panel �pidir. Bu panel dağı�m ha�nın ısıtma soğutma panellerini beslemesi için

 konumlandırılmış�r. 

Panel yapısı içerisinde bulunan istasyon görevi gören borular, gelen ana boru ha�nın sistem ile bağlan�sını sağlar. 

Boyutları standart sistemler ile uyumluluk sağlanacak şekilde tasarlanmış�r:

Elektrik Tesisat Paneli: Mahal içerisinde elektrik tesisa�nın döşenmesine ve kullanıcının kullanımına 

sunulması açısından, tüm yüzeylerin ısıtma ve soğutma ih�yacı için kullanımı mümkün değildir. Bu nedenle priz, kablolu

TV, telefon gibi tesisat bölümlerinin rahatça kullanılmasını sağlamak için tasarlanmış özel panel �pidir. Bu panel içerisinde

 tesisa�n kullanımı ve rahatça montajının yapılması için boş alanlar bırakılmış�r. Tesisat panellerinin boyutları yine 

standart panel sistemine uygun olarak tasarlanmış�r.
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Pencere Al� Paneli: Pencere al� panelleri, pencere açıklıklarının çevresinde oluşacak yüzey sıcaklık farklarının 

giderilmesi ile bu bölgelerde oluşan konforsuzlukların giderilmesine yardımcı olur. Standart panel boyutlarının 

uygulanamayacağı duvar yüzeylerinde, alterna�f panel boyutları ile yüzeyden ısıtma soğutma ha�nın devamını sağlanır.

Pasif Duvar Paneli: Mahal içerisindeki bazı yüzeylerde ısıtma-soğutma ih�yacı duyulmayabilir              

(Mobilyalar, kitaplık, piyano ve çeşitli ev gereçlerinin arkalarında kalan duvar yüzeyleri). Op�mum verimliliğin ve 

konforun sağlanması için bu �p bölgelerde yüzeyden ısıtma-soğutma panelleri konumlandırılmaz. Bunun yerine

 standart alçı levhadan yapılan pasif duvar panelleri kullanılır. LEXRAD Yüzeyden Isıtma-Soğutma Duvar Panelleri,

 üre�len ek panel seçenekleri ile her mahalde verimlilik ve konfor sağlar.

Panel Bileşenleri

Hibrid Duvar Montaj Sıralaması:

    LEXRAD Radiant Isıtma Soğutma Panellerinin oluşturulan Hibrit Duvar iskele�ne bağlanması.

    Panellerin dağı�m ha�na bağlanması: 

    Tüm bağlan�ların kontrol edilerek, sistemin test edilmesi,

    Dağı�m ve bağlan� hatlarının izolasyonu,

    Ak�f olmayan kısımlara standart alçı levhaların monte edilmesi.

    Hybrid Wall yapı elemanının yüzeylerinin sıvanması:

    Yüzeyler üzerinde badana veya duvar kâğıdı vb. yüzey uygulamalarının yapılması:

1 - Duvar İskelet Profilleri

4 - Bi�rilmiş Alçı Yüzeyi

2 - Ek Yalı�m Malzemesi
(Taş Yönü)

3 - Çi� Taraflı Monte Edil-
miş LEXRAD Isıtma Soğut-
ma Panelleri 
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     Montaj Detayları 

1. Sistem bağlan� ha�nın oluşturulması, ısıtma veya soğutma grubundan sıcak veya soğuk su, boru tesisa� vasıtası 

ile radyant panellere dağı�m yapacak olan kollektörlere  kadar taşınması sağlanır.

2. Duvar konstrüksiyonunun oluşturulması: Hibrid Duvar sisteminde kurulan duvar iskele�nin üzerine Lexrad 

Radyant paneller yerleş�rilir. Duvar iskele�nin oluşturulma aşamaları şu şekildedir:

  Bölme duvarının konumu belirlenir. 

  U-profilinin sabitleneceği hat çırpı ipiyle döşemeye işaretlenir. Döşemedeki çizgi şakul kullanılarak tavana taşınır 

    ve çırpı ipiyle tavana işaretlenir

  Yapılacak bölme duvarın uzunluğu belirlenir ve U-profilleri bu uzunluğa göre kesilir. 

  Takma aşamasında kolaylık sağlamak için C-profilleri tavan yüksekliğinden 1 cm kısa kesilir.

  Sabitleme öncesi, U-profillerinin ve yan duvarlara tu�urulacak C-profillerinin al�na ses yalı�m bandı yapış�rılır

  U-profilleri, döşeme ve tavana dübel+pul başlı vida kullanılarak sabitlenir.

  İlk C-profili duvara sabitlenir. Diğer C profilleri, 60 cm aralıklarla U-profillerinin arasına döndürülerek takılır. 

  Radyant panellerin ve standart alçı levhaların monte edilmesi aşamasında gerekecek kısmi kaydırmaları olanaklı

    kılmak için C-profilleri U-profillerine sabitlenmez.
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     Sistem Tes� ve Devreye Alınması

        TS EN 1264 uyarınca bitmiş fakat kapa�lmamış hatlarda ilk çalış�rmadan önce basınç tes� yapılmalıdır. 

  Tesisa�n sızdırmazlığı sadece üstü kapalı olmayan hatlarda, görsel olarak kontrol edilir,

  Küçük sızın�lar sadece yüksek basınçta görsel kontrol ile tespit edilir,

  Boru ha�nın küçük test parçalarına bölünmesi test hassasiye�ni ar�racak�r.

             Radyant panel sistemi için sızdırmazlık tes� yapılacak ve sonuçlar kayıt al�na alınacak�r.  

  Kollektör üzerindeki küresel vanalar kapa�lır,

  Isıtma (soğutma) devreleri tek tek arka arkaya doldurulur,

  Sistemin Havası alınır,

  TS EN 1264-4 standardına göre test basıncı 6 bar olarak ayarlanır,

  Basınç 2 saat sonra kontrol edilerek, tekrar 6 bara ayarlanır. Çünkü boruların esnemesinden dolayı sistem basıncı 

düşebilir,

  Sistem 12 saat süre ile teste bırakılır,

  Eğer gözle görülür bir sızın� yoksa ve test basıncında 0,1 barlık bir düşüm olmamış ise, sistemde sızdırma yoktur.

      Test aletleri, 

        Test tulumbası 

        10 barlık manometre 

Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

83

Test Tulumbası

Manometre

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 



Kollektör

Dizayn PEX-B Boru 10 / 8 mm
                                                                  

EPS Karbon Takviyeli EPS Taş Yünü, Kaya Yünü

Dizayn Oksijen Bariyerli PEX-B Boru 20 / 16 mm
                                                                  

Yalı�m Malzemesi

Kullanılabilir Dizayn Boruları

Çapraz Bağlı Polieliten PEX malzemeden üre�lmiş�r 

Ürünler

LEXRAD Ek Parçalar

Lexrad 10 mm Dirsek 90º

Lexrad 16 mm Dirsek 90º

Lexrad 20 mm Dirsek 90º

Eşit Te

Lexrad 10 mm Eşit Te

Lexrad 16 mm Eşit Te

Lexrad 20 mm Eşit Te

Nipel

Lexrad 10 mm Nipel

Lexrad 16 mm Nipel

Lexrad 20 mm Nipel

İnegal Te

Lexrad 16-10-10 mm İnegal Te

Lexrad 16-10-16 mm İnegal Te

Lexrad 20-16-16 mm İnegal Te

Redüksiyon

Lexrad 16-10 mm Redüksiyon

Lexrad 20-16 mm Redüksiyon

Istavroz

Lexrad 16-10-10-10 mm Istavroz

Lexrad 16-10-16-10 mm Istavroz

3.4. YÜZEYDEN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEM MONTAJ BİLEŞENLERİ
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Bağlan� Elemanları ve Sarf Malzemesi
Paslanmaz çelikten imal edilmiş bağlan� parçası, tek bir alet yardımıyla yapılacak bağlan�yı sağlar. 360º boşluksuz 
bağlan� sağlanır.

Hızlı, basit ve güvenli bağlan� sağlar. Aşağıdaki boru kesme makası, sıkma apara�, maket bıçağı ve bağlan� parçası kullanılır.

Bağlan�nın Yapılması 

Bağlan� parçasının borunun ucu ile arasında 5-10 mm boşluk bırakılması önerilir

Bağlan�nın kulakları özel bağlan� apara� yardımıyla kapa�lır. Pense, bağlan� boşluksuz olarak, tamamen kapa�lana dek, 
gevşe�lmemelidir. Bağlan�nın kulaklarının tam ve doğru olarak oturup oturmadığı gözle kontrol edilmelidir. 
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Hızlı Boru Kesme Apara� Ve Kullanımı Bağlan�nın Yapılışı

  PEX uç kısımları dahi temiz olacak şekilde aparat yardımıyla kesilir, çapaklar temizlenir.

  Bağlan� yüzüğünü pex üzerine geçirin, metal bağlan� parçasını PEX'in içine yerleş�rin. Bağlan� yüzüğünü boru ucundan 
5-10 mm olacak şekilde konumlandırın.

  Bağlan� sıkma apara� yardımıyla yüzüklü bağlan�yı ak�fleş�rin. Tamamen bağlan� sağlanana dek sıkma apara�nı 
gevşetmeyin. Bağlan�nın tam sağlanması ile aparat kendi kendine gevşeyecek�r.

  PEX'i kullanmadan önce basınç tes� uygulayarak bağlan�nın kontrolünü yapın; eğer herhangi bir sızın� söz konusu ise 
bağlan�yı aşamalarının tekrar uygulayınız.

Montaj Bağlan� Bileşenleri

PROFİLLER

Tavan ve duvar profilleri, standart alçı levha bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında kullanılan 
galvanizli çelik sac profillerdir. Esnek bir sistem oluşturmak açısından, tavan ve duvar profilleri, LEXRAD yüzeyden ısıtma 
soğutma panelleri ile son derece yüksek uyum sağlar.

Köşe profilleri, alçı levha bölme duvar ve asma tavan sistemlerinin köşelerinde kullanılan galvanizli ince çelik sac profillerdir.
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Köşe profilleri, alçı sıva uygulamalarında duvar köşelerinin dikliğini sağlamak ve darbelere karşı dayanımını ar�rmak 

amacıyla da kullanılır. 

Tavan profilleri, tek yüzüne ısıtma- soğutma panellerinin vidalanmasıyla Lexrad duvardan ve tavandan ısıtma soğutma 

panellerinin montajında kullanılır.

Duvar profilleri, her iki yüzüne ısıtma- soğutma panellerinin vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan Hibrit Duvar, Tek yüzüne 

ısıtma- soğutma panellerinin vidalanmasıyla LEXRAD duvardan ısıtma-soğutma sistemlerinin montajında kullanılır. 

Tavan, duvar ve köşe profilleri,

   Paslanmaya karşı koruma açısından, sıcak daldırma yöntemi

 kullanılarak çinko ile kaplanmış�r.

   Katlandığı zaman çinko kaplaması dökülmez.

   İnce çelik sactan soğuk şekil verme yöntemiyle imal edilmiş�r.

   Dış etkenlere dayanıklıdır. Uzun ömürlüdür.

   Kolay lehim tutar. Kolay boyanabilir.

   Homojen yüzey görüntüsüne sahip�r.

ÖNERİLER
Nakliye sırasında ısla�lmaması, kapalı alanlarda, su ile temas etmeyecek şekilde depolanması önerilir. Alçı levha 
uygulamalarında, ülkemizde yaygın olarak kullanılan, ancak çatlama riskinden dolayı tara�mızca önerilmeyen kutu sac 
profilleri yerine kaliteli tavan ve duvar profilleri kullanılmalıdır.

Tavan C-Profili
(TC)

Tavan U-Profili
(TU)

Uzunluk

Taban Genişliği 

Kanat Yüksekliği 

Kalınlık (mm)

Birim Ağırlık (kg/m) 0,479

0,50 0,60

0,310

0,50

27 mm / 27 mm27 mm / 27 mm

60 mm

3 m - 4 m 3 m

28 m

Duvar U-Profili
(DU)

Duvar C-Profili
(DC)

Uzunluk

Taban Genişliği

Kanat Yüksekliği

Profil Tipi

Kalınlık
(mm)

Birim Ağırlık
(kg/m)

2,7 m - 2,8 m - 3 m  3 m

DU 50 DU 75 DU 100DU 100DU 75DU 50

49 mm 74 mm 99 mm 50 mm 75 mm 100 mm

40 mm / 40 mm47 mm / 50 mm

0,50

0,628 0,754 0,726 0,871 0,989 0,498 0,597 0,695

0,60 0,50 0,80 0,60 0,50 0,50 0,50
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SARF MALZEMESİ

Unico Bina Enerji Çözümleri Yüzeyden ısıtma soğutma sistemi montajında kullanılan aksesuarlar standar�r ve 
malzemelerin tamamı, alçı levha asma tavan ve giydirme duvar, yapımlarında da kullanılır.

 Aksesuar kullanılarak gerçekleş�rilen uygulamalar, modüler yapıda olduğundan, enerji her noktada sönümlenir. Sistemin 
hiçbir elemanı, diğerine çatlamaya sebep olabilecek bir yük aktarmaz.

 Aksesuarları, standart alçı levha sistemlerinin tüm diğer bileşenleri gibi kolayca sökülüp takılacak ve esnek bir yapı 
oluşturacak şekilde tasarlanmış�r.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

UNİCO aksesuar yelpazesinde bulunan ürünler, paslanmaya karsı koruma açısından, sıcak daldırma yöntemi kullanılarak 
çinko ile kaplanmış�r.

Katlandığı zaman çinko kaplaması dökülmez, ince çelik sacdan soğuk şekil verme yöntemiyle imal edilmiş�r.

Alçı dübel-vida, 8 mm plas�k dübel ve 45 mm pul başlı vidadan oluşmaktadır. 

Çelik dübel, 6x45 vida, kovan, L-demir ve somundan oluşur

Borazan uçlu vidalar, yıldız başlı, sivri uçludur. Karbon çeliğinden yapılmış�r. Paslanmaya karşı koruma Açısından siyah 
fosfatla kaplanmış�r. Galvanizli çelik sac profillerde deliğini ve vida dişini kendi açar.

Matkap uçlu vida, yıldız başlı, borazan görüntüsünde, matkap uçludur. Elektrikli tornavida ile uygulandığında alçı levhayı 
profile 1-2 saniye içinde sabitler. Yüksek dayanıma sahip�r. Firesi ihmal edilebilir düzeydedir.

Duvar C-Profili
(DC)

Duvar U-Profili
(DU)

Uzunluk 2,7 m - 3 m

22 m - 22 mKanat Uzunlukları

Kalınlık (mm)

Birim Ağırlık  kg/m)

Yangına Tepki

0,40

0,115

0,35

0,100

A1(TS EN 14195'e göre)

UYGULAMA ŞEKLİ
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KULLANIM YERİ

Alçı dübel-vida, alçı levha sistemlerinin yapımında galvanizli profilleri döşeme, tavan ve duvara sabitlemede, alçı levha 
bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan plas�k dübel ile pul başlı vida se�dir.

Agraf vidası, alçı levha giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında, Agrafları tavan C-profillerine sabitlemek için 
kullanılan vidalardır. Agraf vidası, aynı zamanda tüm alçı levha uygulamalarında profillerin, profil veya aksesuarlara 
sabitlenmesi amacıyla kullanılır. Mevcut döşemeyle asma tavan arasındaki mesafenin az olduğu durumlarda askı çubuğu ve 
askı masasının yerine kullanılır.

Akıllı ve yivli dübel, alçı levha bölme ve giydirme duvar uygulamaları üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin 
sabitlenmesinde kullanılan özel dübellerdir. 

Yaylı dübel, alçı levha asma tavan uygulamaları üzerine avize vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel bir dübeldir.

Çelik dübel, asma tavan sistemlerinde alçı levha montajında kullanılan yüksek dayanımlı dübeldir.Borazan vida, bölme 
duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında, alçı levhaları,  0,50-0,70 mm kalınlıklardaki galvanizli 
profilleri sabitlemede kullanılan vidalardır.

Matkap uçlu vidalar, 0,70 mm'den kalın galvanizli profilleri sabitlemede kullanılır. Ülkemizde yaygın olarak yapılan, ancak 

tara�mızdan önerilmeyen kutu sac profili uygulamalarında, matkap uçlu vida kullanılmalıdır.

Askı çubuğu, çelik dübellerden geçirilerek uygulanır ve askı masalarını taşır.

Askı masası, askı çubuğuna takılarak uygulanır ve ana taşıyıcı tavan C-profillerini  (TC) taşır.

Klips, tali profillerin içine geçirildikten sonra ana profillerin üzerine kıvrılarak uygulanır ve

böylece profilleri birbirine bağlar.

Ekleme parçası, profillerin ek yerlerine takılarak uygulanır ve TC profillerini birbirine bağlar.

Agraf, giydirme duvar yapımında mevcut yapı duvarına sabitlenerek uygulanır. Giydirme duvarın esnemesini alır ve 
dayanımını ar�rır. Agraf, asma tavan yapımında mevcut döşemeye sabitlenerek uygulanır. Agraf vidası, Bir metal-metal 
vidası olduğundan sabitlendiği noktada gevşeme ve boşluk yapmaz.

Çelik dübel, mevcut döşemeye sabitlenerek uygulanır.

Borazan ve matkap uçlu vidalar, Alçı levhaların galvanizli profillerin her iki yüzüne vidalanmasıyla bölme duvar, Alçı 
levhaların galvanizli profillerin tek yüzüne vidalanmasıyla duvar giydirme işlemi gerçekleş�rilir,
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Yivli Dübel Uygulaması

Akıllı Dübel Uygulaması

Yaylı Dübel Uygulaması
1 2

3 4

1

2

1

2

3

4
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         Alçı Levha Derz Dolgu Alçısı

      Unico Isıtma ve soğutma panellerinin veya standart alçı levhaların ek yerlerinde, derz bandıyla birlikte kullanılan 

dolgu alçısıdır.

  Kullanıcıya sürüm kolaylığı sağlar.

  Bünyesinde bulunan özel katkı maddeleri, harç suyunun levha yüzeyince emilmesini gecik�rir.

  Dolgu işlevinin yanı sıra, özel tane dağılımından dolayı pürüzsüz bir yüzey oluşturur.

  Yüksek yapışma özelliğine sahip�r.

  Nefes alan bir malzeme olduğundan nem oranını dengeleyerek sağlıklı bir ortam oluşturur.

  Esneme özelliğine sahip olduğundan derzlerde çatlama yapmaz. Uygulandığı yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar.

Su / Alçı Oranı

Kullanım Süresi

Donma Süresi

Gevşek Birim Hacmi Ağırlığı

Kuru Birim Hacim Ağırlığı

Isıl İletkenlik Değeri

Yüzey Sertliği

Yangına Tepki

6-6,5 Lt Suya 10 kg Dizayn Derz

60 dk

130 dk

750-800 kg / m³

1050 - 1100 kg / m³

0,39 W/mK (TS EN 14496'ya göre)

45 SHORE D

A1 (TS EN 13279-1'e göre)

        Saten Perdah Alçısı

             Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya al� son kat perdah alçısıdır. 

  Yüzeyden ısıtma soğutma panellerinin veya alçı levha yüzeyleri üzerine uygulanabilir.

  Uzun kullanım süresi rahat ve firesiz uygulamaya olanak sağlar.

  Macun kıvamındadır. Kolay uygulanır.

  Nefes alan bir malzeme olduğundan nem oranını dengeleyerek sağlıklı bir ortam oluşturur.

  Özel tane dağılımı sayesinde sert ve pürüzsüz bir yüzey oluşturur.

Su / Alçı Oranı

Priz Başlangıç Süresi

Kullanım Süresi

Donma Süresi

Gevşek Birim Hacim Ağırlığı

Kuru Birim Hacim Ağırlığı

Isıl İletkenlik Değeri

Yüzey Sertliği

Yangına Tepki

6,5 - 7 LT Suya 10 Kg Saten Alçı

20 dakika (TS EN 13279-1'e göre)

60 dk

130 dk 

750 - 800 kg/m³

950 - 1000 kg/m³

0,39 W/mK (TS EN 14496'ya göre)

45 SHORE D

A1 (TS EN 13279-1'e göre)
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Kolektör mevsimine göre ısı kaynağından veya soğutma ünitesinden gelen sıcak/soğuk suyun döşenen borulara 
dağı�lması ve toplanarak tekrar ısı kaynağına gönderilmesi işlevini yapar. Radyant sistemlerin ömrü ve enerji tasarrufu 
açısından dikkat edilmesi gereken en önemli tesisat elemanlarından birisi de kolektördür. Kolektör ısı kaynağından 
bağımsız olarak gidiş-dönüş sularının debilerini, basınçları ve ısılarının ayarlanmasında rol oynamaktadır.
Belirlenen bir bölgedeki kullanım koşulları düşünülerek boru döşeme ve gruplandırma işlemleri yapılır. Daha sonra 
seçilen başlangıç noktasına kolektör monte edilerek, boru ağızları kolektöre bağlanır. Seçilen kolektördeki gidiş ve dönüş 
vanaları, uygulanan bölgedeki boru grubu sayısı kadar olacak�r.
Termosta�k ve karışım vanası sayesinde ısı kaynağından istenilenden yüksek dereceli su geldiğinde de ortam sıcaklığının 
öngörülen değerin üzerine çıkması engellenmekte; karışım vanası vasıtası ile sıcak su tekrar ısı kaynağına gönderilerek 
hem ortam sıcaklık dengelenmekte hem de ısı kaynağının sık sık devreye girerek boş yere enerji sarf etmesi 
önlenmektedir. 
Pompa sayesinde, borularda devir daim yapan suyun basınç kayıpları telafi edilerek tüm gruplarda eşit debi sağlanarak 
homojen ısı dağılımı gerçekleş�rilmektedir. Elektrik otomasyonu ortam istenilen sıcaklığa ulaş�ğında devir daimi kontrol 
ederek gerek�ğinde akımı kesip suyun tekrar ısı kaynağına göndererek tekrar ısı�lması engellenmekte, bu işlevde yine 
enerji tasarrufu ve ortam ısısının dengede tutulmasını sağlamaktadır. 
Buradan anlaşılacağı gibi kolektörler gerek enerji tasarrufu gerekse güvenlik açısından maksimum konfor ve verimde 
çalışmaktadır.
Kolektörler sayesinde odalar, grup vanaları ile ayrı ayrı kontrol edilebilmekte, kimi bölüm çok ısı�lırken kimi bölüm daha 
az ısı�labilmekte ve kimi bölüm ise tamamen kapa�lma şansına sahip�r. Bu farklı dağılımın önüne geçilmesi için, 
bölgelerin kullanım durumları göz önünde bulundurularak boruların döşemesi yapılmalıdır.
Mekan içindeki herhangi bir bölümün tamamen kapa�lması eşit ısı dağılımını bozacağı ve ortamda çok az da olsa sıcak 
soğuk hava akımı yaratacağından tavsiye edilmemektedir. Dizayn kolektörleri önceden montajlanmış, kuruluma hazır 
haldedir. 

Dizayn Kolektör Avantajları;

      Güvenilir,

      Kolay ayarlanabilir,

      Ön montajlı,

      Ekipman ih�yacı olmadan kolay kurulum, 

      Modüler sistem yapısı,

      Aksesuar çeşitliliğinin fazla olması,

      Komple sistem garan�si,

      Geniş hizmet ağına sahip olmasıdır.

DAĞITIM SİSTEMİ4
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Dizayn Kolektör Aksesuarları;

  Kolektör dolapları

  Kalorimetre montaj se�

  Sıcaklık ayar istasyonu

Dizayn Kolektör Çeşitleri;

  Debimetreli kolektör

  Aktüatörlü kolektör

Kolektör Bileşenleri;

  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 çıkışlı modüler kolektörler,

  Hassas ayar vanaları,

  Debi reglajlı termosta�k vana başlığı,

  Küresel kesme vanaları,

  Prüjörlü/boşaltmalı kolektör uç parçası,

  Ses yalı�m tamponlu galvanizli konsollar,

  Debi ölçer,

  Tek ya da daha fazla “loop” için uza�labilir borulardır
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Tüm bileşenler kompak�r ve güvenli bir şekilde depolanmış�r.

Kalorimetre Montaj Se�

Isıtma kolektörlerine düz yalı�mlılı bağlan�sı vardır. Kolektörün iki yanına da montajı 

yapılabilir. Kütle debisi ayarlanabilirdir. Geçme parçası ve reglaj vanası içerir. 

Aksesuarlar

   Kolektör dolabı

   Kalorimetre montaj se�

   Kolektör dolabı

   Daldırma ile galvanizlenmiş çelik sacdan oluşur, yükseklik ayarı yapılabilir.

   Çıkarılabilen ve ayarlanabilen kapak püskürtme boya kaplıdır

   Kapaklı ya da kapaksız versiyonları vardır

   Kapısı kilitlenebilir

   Yükseklik ve derinlik ayarlanabilir

Montajı Nasıl Yapılır?
Kalorimetre montaj se�, rakor somunları ve birlikte verilen contalar yardımı ile kolektöre bağlanır. Isıtma kolektörüyle 
birlikte verilen küresel kesme vanaları, kalorimetre montaj se�nin alt bağlan�larına monte edilebilir.

 Isı Pompası
Güneş Enerj�s�
Yoğuşmalı Komb�
Jeotermal Kaynak
Atık Enerj�

Radyant Sistem Tesisat Şeması

 Isı Pompası

80

35

1
3

3

Şebeke Suyu

Sıcak Su

Boyler Serpant�n Doldurma

Boyler Serpant�n Boşaltma

1"

Akümülasyon Tankı

M

 Nem Alma Ün�tes� 
15derece su 

sıcklığı �le çalışıyor 

4 kW 

 

15 derece su 

 

M

 

Ç�ğ noktası yükseld�ğ�nde 
panel dönüş suyunu panel 
g�d�ş suyu �le karıştırarak 

ortam ç�ğ noktası 
sıcaklığından yüksek 

sıcaklıkta k� suyu, panele 
gönderecek 

 

Radyant Panel

Hava 
purjörü

Dağıtım 
kollektörü

Teknik Veriler

Nikel

2-12

1"ya da 11/4"

Kaplama

Isıtma Devreleri

Vana Bağlan�sı

94

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 



Soğutma ve ısıtma sistemlerinde sistem performansının sürekli olarak izlenmesi gereklidir. Bu izleme  basınç, sıcaklık, 

nem gibi parametrelerin sürekli ölçülmesi ile gerçekleşmektedir. İyi bir ölçüm sistemi ile hem ortam termal konfora 

ulaşır, hemde enerji tüke�mi azal�lmış olur. 

Dizayn ölçüm sistemi, radyant sistem parametlerini tam ve hızlı olarak yaz ve kış aylarında kontrol edebilmektedir. Az 

sayıdaki bileşeni ve çok yönlü kullanımı sayesinde Dizayn ölçüm sistemi, küçük ev sistemlerinden, çok bölgeli yapılara 

kadar, her sistem için sıcaklık kontrolü sağlamaktadır.

Sistem tavan, duvar ve zeminden ısıtma/soğutma sistemleri ile kullanım için uygundur.

Özellikle sıcaklık ve nem sensörlerinin kombine çalışması sayesinde çiğ noktası sıcaklığını hesaplar, radyant yüzeylerde 

yoğuşma riskinin oluşmaması ve maksimum sistem performansına ulaşmak için su sıcaklığını ve nemi sürekli takip eder.

  Radyant sistemler için ideal,

  Maksimum sistem etkinliği

  Tek bir cihaz ile ölçüm,

  Kolay kullanım,

  Teknik destek ve kalibrasyon imkanı,

  Yüksek performans,

  Çiğ noktası kontrolü,

  Hızlı cevap verebilme,

  20 bölgeye kadar sıcaklık ve nem kontrolü yapabilme özelliği,

  8 karış�rma vanasına kadar kontrol edebilme.

SİSTEM BİLEŞENLERİ

Termostat ve Sensör
Dijital konfor modülü termosta�dır. 220 V beslemelidir. Modbus protokolünü kullanarak kablolu ve kablosuz 
haberleşmeyi sağlar.
Yoğuşma ve enerji koruma kontakları için giriş, ısıtma ve soğutma vanaları için iki adet 220 V çıkış bulunur.
Dahili zaman saa� ve ha�alık zaman programı yapmak mümkündür. 
Dokunma�k ekranlıdır. Türkçe / İngilizce dil seçme imkânı vardır.
Set adımları ayarlanabilir. Set değeri için alt ve üst limit verilebilir. IP 30 muhafazalıdır.

Mahal Ünitesi

Mahal ünitesi, kontrol ünitesinin mahalden kontrol edilmesini sağlayan,

son kullanıcının müdahale e�ği cihazdır.5 V beslemelidir. Enerjiyi kontrol 

ünitesinden sağlamaktadır.

Bu cihaz sayesinde kullanıcı;

   Sistemi açıp, kapatabilir

   Mahal sıcaklığı ayar değerini girebilir.

   Ayrıca opsiyon olarak;

   Anlık mahal sıcaklığını görebilir,

   Anlık mahal bağıl nemini görebilir,

   Vananın konumunu görebilir,

   Çiğlenme tehlikesine karşı vananın kapa�ldığını görebilir.

 ÖLÇÜM KONTROL SİSTEMİ: ÖLÇÜM SİSTEMİ5

95

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 



İki Yollu On/off Kontrol Vanası
Normalde kapalı, 220 VAC verildiğinde açılarak suyun geçmesine izin 
veren 2 yollu on-off çalışan vana motorudur.
2,5 mm mil hareket boyuna sahip�r. Dikey montaj için IP 44 
muhafazalıdır. Çalışma sıcaklığı 2-50 °C, depo sıcaklığı (-10)-60 °C 
arasındadır.

Yüzeyin ya da panel girişindeki borunun sıcaklığını ölçmek için  
kullanılır.  Bu ölçüm sayesinde sistemde sıcak su mu yoksa soğuk su mu 
olduğu anlaşılır.  NTC10KΩ pasif sıcaklık hissedicisidir. AC veya DC güç 
beslemesine uygundur. Sıcaklık ölçüm aralığı (-20)….+60 °C'dır. UL94-V, 
IP64 muhafazalıdır. 304 serisi paslanmaz çelik probludur.

Kontrol Ünitesi

Sistemde bulunan 2 yollu on-off kontrol vanasını, sıcaklık sensörünü ve 
mahal ünitesini kontrol eden cihazdır.  Kurutucuya çalış�rma kontağı 
vardır. 220 V beslemelidir. IP20 muhafazalıdır.  35 mm DIN rayına veya 
vidalı montaja uygundur. Haberleşme ha� ile merkezi yazılıma 
bağlanmaktadır.

Sıcaklık Sensörü
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Sıcaklık ve nem algılayıcısı kalibre edilmiş dijital sinyal çıkışı 
veren gelişmiş bir sensördür.  -40…+80 °C arasında ±0.5°C 
hata payı ile sıcaklık ölçen birim, 0-100% RH arasında ±2% 
hata payı ile nem ölçümü yapar. 5 V  (220VAC giriş 5VDC 
çıkış adaptör) ile beslenir. Lokal ya da uzak sunuculara bilgi 
gönderebilir. Min 15 snlik periyotlarla ölçüm sonucu verir. 
Wifi üzerinden network bağlan�sı yapabilir.

Kablosuz Sensör İzleme ve Kayıt Yazılımı

Kablosuz sensörün tek bir ekranda izlenmesini sağlar. Cihazlar enerji aldıkları an yazılımdan görülür. Ayarlanabilir kayıt 
aralığında sensörden wifi üzerinden gelen değeri anlık olarak ekranda gösterir. Ayrıca her veriyi ha�zasında kaydeder. 
Raporlayabilmek adına grafiğini tutar. Belirlenen alt ve üst limitleri aş�ğında alarm verir. Kaydedilen verileri dışa 
aktarma imkanı vardır.

Kablosuz Sensor IOT

Radyant Kontrol Şeması

5

7

5

7
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Yukarıda bahsedilen mahalleri ısıtmak/soğutmak için belirli üst sınır değerleri vardır. Bunlar;

                                               (mahaller için), T_yerdenısıtma≤35° (ıslak hacimler için)

Tavan ve duvar sistemleri için, gönderilecek suyun sıcaklık aralıkları aşağıdaki gibidir.

2.  Bina Isı Yükünün Hesaplanması

 Isı�lan bir hacimden olan ısı kaybı TS 12831 Standardına göre aşağıdaki şekilde belir�lir.

1.  Sıcaklık

Radyant ısıtma ve soğutma sistemleri, belirli tasarım şartları al�nda oda sıcaklığını ısıtma ve soğutma sezonu için sabit 
sıcaklıklarda tutarlar. Isıtma ve soğutma sezonu için farklı mahallerin tasarım sıcaklıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiş�r

Isı Geçişi İle Olan Isı Kaybının Hesaplanması

            ısı�lan hacimden duvar aracılığı ile dışarı kaçan ısı (W/K)

                   ısı�lmayan kısımdan duvar aracılığı ile dışarı kaçan ısı (W/K)

            ısı�lan bölgeden toprağa kaçan ısı (W/K)

ı               ısı�lan hacimden komşu hacime kaçan ısı (W/K)

 İç hacim sıcaklığı (K veya C)

 dış ortam sıcaklığı (K veya C)

6 SİSTEM TASARIM ESASLARI

Mahal Isıtma Sezonu Soğutma Sezonu
Oturma ve Yatak Odaları
Mu�ak

Islak Hacimler
Koridorlar
Büro Mahalleri
Komşu
mahaller,merdiven
mahalleri,tuvaletler
Camiler
Hastaneler
Hastaneler (Ameliyathane)
Atölyeler
Kışlalar
Yüzme Havuzları

Yüzme Havuzları (banyo mahalleri)

Cezaevleri
Sergiler

Müzeler 20°C

15°C
20°C

22°C

28°C
20°C
15°C
25°C
22°C
15°C

15°C

20°C

15°C
24°C
20°C
20°C

24°C

24°C
24°C

26°C

24°C
24°C
28°C

24°C
24°C
24°C

28°C

24°C

28°C
26°C
28°C
24°C
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Duvar aracılığı ile dışarı kaçan ısının hesabı

2ısı transferinin gerçekleş�ği alan (m )

ısı transferi olan duvarın ısı transfer katsayısı değeri (W/m2K)

     Duvar içindeki değişik materyallerin (farklı yalı�m malzemesi, duvar malzemelerinin nem absorbiyon edebilme

 özellikleri gibi) doğrulama faktörleri. 

Doğrusal ısı köprüsünün uzunluğu  doğrusal ısıl diren"ç geçirgenliği  ısı transferi olan duvarın ısı transfer katsayısı 

2değeri (W/m K)

Duvar aracılığıyla olan ısı kaybının hesabında her ne kadar ısı köprüsünün etkisinden bahsedilse de, genellikle

 ısı köprülerinin etkisi (sayısı çok olmadığı sürece) ihmal edilebilecek kadar küçüktür.

Isı�lmayan Bölgede Olan Isı Kaybı

Isı kaybı hesabı yapılan bir mahalin, bir kısmında ısıtma yapılmıyor olabilir veya ısı�lan bir hacim ile dış ortam 

arasında bir ısı�lmayan mahal olabilir. Bu durumda ısı�lan bu bölgeden olan ısı kaybı;

Zemine olan ısı kaybı

Isı�lan bir hacmin, duvarlardan olduğu gibi zeminden de ısı kaybı vardır. Zeminden olan ısı kaybı, aşağıdaki gibi ifade edilir. 

Isı�lmayan Hacim

ODA

bu

Sadece 1 dış duvar

Dış Kapıların olmadığı en az 2 duvar

Dış kapıların olduğu en az 2 dış duvar 
(koridor,garaj)

3 dış duvar

BODRUM

Pencere/kapılar olmadan

Pencere/kapılar varken

TAVAN HACMİ

Tavan hacminde yüksek havalandırma
debileri olduğunda

Yalı�lmamış Ça�lar

Yalı�lmış Ça�lar

İÇ SİRKÜLASYON ALANI

Dış duvarların olmadığı hava değişim
katsayısı 0,5h¯¹ �ken

DOĞAL HAVALANDIRMA SİRKÜLASYON
ALANLARI
Açık alanlar/mahal hacmi<0,005m²/m³)

ASMA KAT 0,8
1,0

0

0,7

0,9

1,0

0,8

0,5

0,8

0,6

0,4

0,4

ısı�lmayan hacim ile dış ortam arasındaki sıcaklık düşürme faktörü

değeri aşağıdaki tablodan bulunabilir,
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değerleri standar�a belir�len değerlere göre sırasıyla 1,45 ve 1 değerlerini alır. Bina tabanı ile herhangi bir su 
birikin�si (kuyu, göl vs.) arasındaki mesafe 1 m den kısa ise G_w değeri 1,15 olur ancak bu durum oldukça 
düşük bir ih�maldir. 

değeri yıllık ortalama dış sıcaklığı ile belirli bir günün, ayın veya yıl içerisindeki bir periyodun sahip olduğu dış sıcaklık 
değeri arasında ilişki kuran bir katsayıdır. Bu ifade,

Yıllık ortalama dış sıcaklık değeri

Eğer dış sıcaklık yıllık olarak ele alınırsa                   olur ve                    olur.

         değeri, Zemin katmanının U değerine ve karakteris�k B' parametresine bağlı olarak belirlenen bir 

       değeri;

Olarak ifade edilir. A_g ısı�lacak hacmin alanı iken, P ise ısı�lacak hacmin toplam çevresi olarak gösterilir.

B' ve U değerlerine göre          ifadesi tablolarda ifade edilir. Isı�lacak hacimden dışarı kaçan ısı eğer 

zeminden toprağa kaçıyorsa (zemin toprak temaslı ise) zemin katmanının         değeri aşağıdaki tablolardan bulunur.

B’

değeri

Ueq (z=0 metre için)
W/m²K

Yalı�m
Yok

Uzemin=2,0
W/m²K

Uzemin=1,0
W/m²K

Uzemin=0,5
W/m²K

Uzemin=0,25
W/m²K

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1,3

0,88

0,68

0,55

0,47

0,41

0,37

0,33

0,31

0,28

0,77

0,59

0,48

0,41

0,36

0,32

0,29

0,26

0,24

0,22

0,55

0,45

0,38

0,33

0,30

0,27

0,24

0,22

0,21

0,19

0,33

0,30

0,27

0,25

0,23

0,21

0,19

0,18

0,17

0,16

0,17

0,17

0,17

0,16

0,15

0,14

0,14

0,13

0,12

0,12

Ueq(z=1,5 metre için)
W/m²KB’

değeri Yalı�m
Yok

Uzemin=2,0
W/m²K

Uzemin=1,0
W/m²K

Uzemin=0,5
W/m²K

Uzemin=0,25
W/m²K

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0,86

0,64

0,52

0,44

0,38

0,34

0,30

0,28

0,25

0,24

0,58

0,48

0,40

0,35

0,31

0,28

0,25

0,23

0,22

0,20

0,44

0,38

0,33

0,29

0,26

0,24

0,22

0,20

0,19

0,18

0,28

0,26

0,25

0,23

0,21

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,16

0,16

0,15

0,15

0,14

0,14

0,13

0,12

0,12

0,11
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Eğer ısı�lacak hacimden kaçan ısı, duvarlardan toprağa kaçıyorsa (duvarlar toprak temaslı ise) duvar  katmanının    

değeri aşağıdaki tablolardan bulunur.

Farklı sıcaklıkta ısı�lan bir hacme olan ısı kaçışı

Eğer ısı�lması planlanan bir hacmin, bi�şiğinde başka ısı�lan bir hacim varsa ve bu hacmin sıcaklığı ısıtmayı 

planladığımız mahalin sıcaklığından farklı ise, bi�şik(komşu) olan hacme olan ısı kaybı aşağıdaki formülle ifade edilir.

     değeri, ısıtmayı planladığımız hacim ile bi�şik hacim arasındaki sıcaklık farkından dolayı oluşan bir katsayıdır. Bu 
katsayı aşağıdaki formülle ifade edilir.

Eğer       değeri bilinmiyorsa, aşağıdaki tablo bu konuda yardımcı olabilir. 

UeqUduvar

W/m²K z=0m z=1m z=2m z=3m

0,00

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,75

3,00

0,00

0,44

0,63

0,81

0,98

1,14

1,28

1,42

1,55

1,67

1,78

1,89

0,00

0,39

0,54

0,68

0,81

0,92

1,02

1,11

1,19

1,27

1,34

1,41

0,00

0,35

0,48

0,59

0,69

0,78

0,85

0,92

0,98

1,04

1,09

1,13

0,00

0,32

0,43

0,53

0,61

0,68

0,74

0,79

0,84

0,88

0,92

0,96

Ueq (z=3 metre için)B’

değeri Yalı�m
Yok

Uzemin=2,0
W/m²K

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0,63

0,51

0,43

0,37

0,32

0,29

0,26

0,24

0,22

0,21

0,46

0,40

0,35

0,31

0,37

0,25

0,23

0,21

0,20

0,18

0,35

0,33

0,29

0,26

0,24

0,22

0,20

0,19

0,18

0,16

0,24

0,24

0,22

0,21

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

0,11

0,11

W/m²K
Uzemin=1,0

W/m²K
Uzemin=0,5

W/m²K
Uzemin=0,25

W/m²K

W/m²K

Isı, Isı�lan Hacimden Şu Hacme Transfer Oluyorsa T yanhacim(°C)

T yanhacim(°C)  �k� şeye göre bel�rlen�r.
- Depo, banyo vb. �ç�n bel�rlenen sıcaklıklar
-D�key yönde sıcaklık değ�ş�m�n�n etk�s�

Bi�şik oda aynı bina içindeyse

Bi�şik oda başka bir bina içindeyse
(ısı�lan ya da ısı�lmayan)

Bi�şik oda başka bir bina içindeyse
(apartman gibi)
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Havalandırmadan Dolayı Oluşan Isı Kaybının Hesaplanması 

Mahal duvar, zemin vb. katmanlarından oluşan ısı kaybının yanında mahalin havalandırılmasından dolayı (doğal veya 

zorlanmış havalandırma) oluşan bir ısı kaybı da hesaplanmalıdır. Buna göre, havalandırma ile oluşan ısı kaybı (W),

Olarak �fade ed�l�r.       değeri, W/K cinsinden havalandırmadan oluşan ısı kaybıdır. Aşağıdaki formül ile bu değer ifade 
ebilebilir;

Bu ifadede     ısı�lan hacim için havalandırma amacıyla gönderilen hacimsel debiyi m3/s cinsinden ifade ederken,

sırasıyla kg/m3 cinsinden yoğunluğu ve kJ/kg.K cinsinden özgül ısıyı belir�r. Eğer yoğunluk ve özgül ısı değerleri sabit 
alınırsa,

yoğunluk ve özgül ısı değerleri alınırsa yukarıdaki ifade;

Olarak ifade edilebilir.  Buradaki     birimi m3/sa olarak belir�lmiş�r. V ̇_i değeri binanın havalandırma durumuna göre 
aşağıdaki iki şekilde belirlenir Olarak ifade edilebilir. Buradaki 

Havalandırma Sistemi Yok İse;

  Havalandırma sistemlerinin yokluğunda (doğal havalandırma durumunda), mahale giren hava debisinin sahip olduğu 

  ısıl özelliklerin dış ortam havasıyla aynı özellikler olduğu kabul edilir. Burada ısı kaybı dış ortam sıcaklığı ve mahal sıcaklığı

  ile oran�lıdır. 

   değeri, bina çevresindeki infiltrasyonla oluşan hava debisi değeri ile hijyenik koşulları sağlayan en küçük hava debisi 
değerinin maksimum değeri olarak hesaplanabilir. Yani;

 ve            ifadelerinin hesaplanmasına aşağıda değinilecek�r.

Ön ısıtma, ısı geri kazanımı veya bi�şik hacimlerden gelen havalandırma işlemlerinde, gelen hava debisinin dış ortam 
havasıyla aynı ısıl özellikleri taşıdığı söylenemez. Bu durumlar için        aşağıdaki gibi hesaplanır 

ifadesi, ısı�lan hacmin a�k egzost hava debisini (m3/sa) ifade eder. Aşağıdaki gibi hesaplanır,

3Bu ifadede,      tüm binanın egzost hava debisini(m3/sa),      ise tüm binanın besleme hava debisini (m /sa) ifade eder. 

    ifadesi bilinmiyorsa, havalandırma yokmuş gibi değerlendirilir. Eğer havalandırma sistemi biliniyorsa, bu değer 
havalandırma sisteminin tasarımcısından elde edilebilir. Son olarak, eğer bi�şik hacimden gelen bir besleme havası ise 
bi�şik hacimdeki havanın ısıl özellikleri ile aynı ısıl özelliklere sahip olduğu kabul edilir.

değeri, besleme havasının sıcaklığı ile mahal ve dış ortam sıcaklığına bağlı olan bir katsayıdır. Aşağıdaki şekilde 
hesaplanır;

Burada        besleme havası sıcaklığıdır.           ifadesi, bina çevresindeki infiltrasyon hava debisidir. 

ifadesi, bir saa�eki hava değişimini 1/sa cinsinden ifade eder. Aşağıdaki tablodan seçilebilir.

Havalandırma Sistemi Var İse,
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  ve       değerleri de sırayla yandaki tablolardan 
seçilebilir.

Hijyen koşulu

Isı�lan mahal için hijyenik koşulların 

oluşturulması açısından belirli bir minimum 

hava debisi değerine ih�yaç vardır. İstenen 

bu minimum hava debisi aşağıdaki gibi 

hesaplanır.

           ifadesi 1/sa cinsinden bir saa�eki 
minimum hava değişim oranıdır. Yanda yer 
alan tablodan,      istenilen ifadeleri 
okunabilir.

Ön Isıtma Yüklerinin Hesaplanması

Hesaplanan bu yüklere ek olarak her bir mahal için bir ön ısıtma kapasitesi hesaplanmaktadır. Ön ısıtma yükü aşağıdaki 

formülle hesaplanabilir. 

2    burada, ısı�lan mahalin taban alanını (m ) ifade ederken,     ön ısıtma zamanı ile iç hava sıcaklığı arasında bir 
katsayıdır.Aşağıdaki tablodan       değeri okunabilir.  

Isı,Isı�lan hacimden 
şu hacme transfer

oluyorsa

n
h-1

50

Yapı

Müstakil Evler

Binalar ve diğer 
evler

<2

<4 4-10

2-5 >5

>10

Yüksek (kapılarda
 ve pencerelerde

yüksek sızdırmazlık)

Orta (çi� camlı
pencereler

normal sızdırmazlık)

Düşük (tek 
camlı pencereler
 sızdırmazlık yok)

Bina etra�ndaki hava sızdırmazlık derecesi
 (pencere sızdırmazlığının kalitesi)

Perdeleme
Sını� e değerleri de sırasıyla aşağıdaki tablolardan seçilebilir

Herhangi bir açıklığa
maruz kalmamış ısı�lan
 hacim

Bir bölgesinden açıklığa
maruz kalmış ısı�lan
hacim

Birden fazla yönden
açıklığa maruz kalmış 
ısı�lan hacim

0

0

0

0,03

0,02

0,01

0,05

0,03

0,02

Perdeleme yok(rüzgarlı
alanlardaki binalar, şehir
merkezlerindeki yüksek
katlı binalar)

Normal perdeleme
(etra�nda ağaçlar veya
diğer binalar bulunan
 binalar)

Yüksek perdeleme ( yüksek
binalarla kaplanmış şehir
merkezlerindeki binalar,
orman ortasında bulunan
evler)

Isı�lan hacmin yerden yüksekliği ɛ
0,10 m

>10-30 m

>30 m

1,0

1,2

1,5

Oda Tipi
n

min

h-1

Yaşanabilir mahal

Pencereli banyo ve ya mu�ak

Ofis odası

Toplan� odası,sınıf

0,5

1,5

1,0

2,0
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İyi yalı�lmış ve hava sızdırmazlığı olan binalarda sıcaklık düşüşü 2 K veya 3K yı genellikle geçmez. Bu düşüşün derecesi 

tamamen iklim koşulları ve binanın ısıl kütlesine bağlıdır.

Bina Toplam Isı Yükü

Her bir mahal katmanlarından ısı geçişi, havalandırma ile olan ısı geçişi ve ön ısıtma ile meydana gelen ısı geçiş 

değerleri yukarıda bahsedildiği gibi hesaplanıp, bina içerisindeki her mahalin toplam ısıl yüklerinin toplanması ile bir

bina için gerekli olan ısıl yük bulunur. 

Bina Soğutma Yüklerinin Hesaplanması

Binalar için yapılan ısıtma yükleri ısıtma sezonunda uygulanacak yüklerin belirlenmesi için kullanılır. Yaz aylarında ise 

mahallerde bir soğutma ih�yacı olduğundan, soğutma yüklerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Isıtma yükleri olarak

belirlenen yükler soğutma sistemleri için kullanılamadığından, bu yüklerin hesaplanmasında ASHRAE Handbook temel

alınarak hesaplar yapılmış�r.

Soğutma yükleri temel olarak iki yükten oluşur.

   Duyulur Yükler 

   Gizli Yükler 

Toplam Soğutma Yükü= Duyulur Yükler + Gizli Yükler , olarak ifade edilir.

Radyant paneller, soğutma yüklerinde sadece duyulur yükleri karşılayabilir. Gizli yükler havalandırma/ısı geri kazanım 

vb. yöntemlerle karşılanabilir. Radyant soğutma panellerinin tasarımında sadece duyulur yükler etkili

olduğundan, bu katalogda sadece duyulur yüklerin hesap metodolojisi anla�lmış�r.

Duyulur yükler aşağıdaki gibi farklı etkenlerden kaynaklanır;

       Cam ve pencere alanları 

    Kapılar 

  Zemin Üstü Duvar katmanları

  Soğutulmayan bölgelerden gelen ısı kazançları

fRH

W/m²K

Yeniden
Isıtma

Zamanı
(saat)

Herhangi bir duraksamada mahal sıcaklığında tahmin edilen düşüş

3K2K 4K

Bina Kütlesi Bina Kütlesi Bina Kütlesi

düşük orta yüksek düşük orta yüksek düşük orta yüksek

1

2

3

4

18

9

6

4

23

16

13

11

25

22

18

16

27

18

11

6

30

20

16

13

27

23

18

16

36

22

18

11

27

24

18

16

31

25

18

16

fRH

W/m²K

Yeniden
Isıtma

Zamanı
(saat)

Herhangi bir duraksamada mahal sıcaklığında tahmin edilen düşüş

3K2K 4K

Bina Kütlesi Bina Kütlesi Bina Kütlesi

yüksek yüksek yüksek

1

2

3

4

11

6

4

2

22

11

9

7

45

22

16

13
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  Tavan ve ça�lar

  Tabanlar

  İnfiltrasyon

  Diğer (insan, aydınlatma vs.)

Duyulur Yükler

A) Cam ve Pencere Alanlarından Doğan Isı Kazançları

Camlardan ve pencerelerden gelen ısı kazançları(W) aşağıdaki formülle hesaplanır.

2GLF değeri, cam yükü faktörü (glass load factor) olarak bilinir ve aşağıdaki tablodan okunabilir. A ise cam alanıdır(m ). 

Tablo 1 de farklı cam türleri için değerler bulunmaktadır.

Dış 
Sıcaklık  
o
 C 

Sıradan Tek Cam  Sıradan Çift Cam  Isı Absorbe Eden Çift Cam  Berrak Üçlü Cam 

29 32 35 38 41 43  29 32 35 38 41 43  29 32 35 38 41 43  29 32 35 

Gölgeleme yok 

Kuzey 126 139 125 170 183 202  107 114 123 132 139 148  73 76 82 91 95 104  95 101 107 

KD 278 281 287 300 306 315  246 249 252 262 265 268  164 164 167 173 173 180  224 224 230 

Doğu 429 432 438 448 454 464  378 382 385 394 397 401  249 249 255 262 262 265  344 344 350 

GD 407 410 423 438 445 454  344 356 366 375 378 385  227 237 243 249 249 255  312 352 331 

Güney 278 287 303 319 331 347  240 246 255 265 271 281  158 164 170 177 183 189  214 221 227 

GB 486 501 517 533 549 565  423 432 442 451 457 467  281 287 293 300 306 312  382 388 394 

Batı 549 561 577 593 606 621  476 486 495 505 511 520  315 322 328 334 341 347  432 438 445 

KB 388 401 416 432 445 464  337 344 353 363 369 382  224 227 237 243 249 255  303 309 315 

Yatay 785 795 807 823 833 845  688 694 703 713 719 725  454 460 467 473 479 486  624 631 637 

Perdelemeler(panjur vs.) 

Kuzey 66 79 91 104 114 126  57 66 73 82 88 98  47 54 60 66 73 79  54 60 66 

KD 136 139 145 158 161 164  123 126 129 139 142 145  104 104 117 114 114 117  123 123 126 

Doğu 211 214 221 233 237 240  192 196 199 205 208 211  158 158 161 170 170 173  189 189 192 

GD 202 205 218 230 233 243  183 186 192 199 202 208  151 151 158 164 164 170  180 180 186 

Güney 142 151 164 177 186 199  126 132 139 148 155 164  104 107 114 123 126 132  120 126 132 

GB 249 262 274 287 296 309  221 227 237 246 252 262  180 186 196 202 208 214  214 218 224 

Batı 281 290 303 315 325 337  249 255 265 271 278 287  205 208 218 224 227 237  240 246 252 

KB 199 208 221 233 243 255  177 183 192 199 208 214  145 151 158 164 170 177  170 173 180 

Yatay 397 404 416 426 432 445  356 363 369 378 382 391  293 296 303 309 315 322  347 350 356 

Opak perdelemeler 

Kuzey 54 66 79 91 101 114  47 54 63 73 79 88  44 47 57 63 69 76  47 50 57 

KD 104 107 110 123 126 132  98 101 104 114 110 117  91 88 95 101 101 107  101 98 104 

Doğu 161 164 167 180 192 205  151 155 158 167 164 173  142 142 145 151 151 155  155 155 158 

GD 155 158 167 180 192 205  145 148 155 164 164 173  132 136 142 148 148 155  145 145 151 

Güney 110 120 132 145 155 167  101 107 117 126 132 132  91 98 104 110 117 123  101 104 110 

GB 192 205 218 230 243 255  180 186 196 205 211 221  164 170 177 183 189 196  177 183 189 

Batı 214 224 237 252 262 274  202 208 214 224 230 240  183 189 196 202 208 214  199 202 208 

KB 155 164 177 189 199 211  142 148 158 167 173 183  129 136 142 148 155 161  142 145 151 

Yatay 306 312 322 334 341 350  287 293 300 306 312 322  262 268 274 281 284 290  284 290 293 
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B) Dış Yüzey Alanlardan Doğan Isı Kazançları

- Dış Kapılar

Kapılardan da ısı kazançları meydana gelir. Bu ısı kazançları(W) aşağıdaki formülle ifade edilir.

Ud değeri, kapıya ait ısı transfer katsayısıdır(W/m2K). A kapı alanını m2 cinsinden belirlerken CLTD ifadesi ise

sıcaklık farkından doğan soğutma yüklerini ifade eder. Aşağıdaki tabloda CLTD değerleri gösterilmiş�r.

-Dış Duvarlar, Tabanlar ve Tavanlar

Soğutma yükü hesaplanacak olan mahale, dış duvarlardan, tavanlardan ve tabanlardan da ısı kazançları olur.

Bunlar şu şekilde hesaplanır.

sırasıyla duvarın, tavanın ve tabanın ısı transfer katsayısıdır

f

Duvar için,

Tavan için; 

Taban İçin, 

G ünlük  Sıcaklık  
D eğişim i 

D ış Sıcaklık  ( 
o
 C) 

29 32 35 38 41 43 

düşük orta düşük orta yüksek düşük orta yüksek orta yüksek orta yüksek 

D uvarlar ve Kapılar 

K 

düşük 8 6 11 9 7 13 12 9 14 12 15 18 

orta 7 6 10 8 6 13 11 9 14 12 14 17 

yüksek 5 3 8 6 4 11 9 7 12 9 12 15 

KD 

düşük 13 9 16 12 9 18 15 12 18 14 17 20 

orta 11 8 14 11 9 17 14 12 16 14 16 19 

yüksek 9 7 12 9 7 14 12 10 14 12 14 17 

D 

düşük 18 15 21 18 15 24 21 18 23 21 23 26 

orta 17 13 19 16 13 22 19 16 22 18 22 24 

yüksek 13 10 16 13 10 19 16 13 18 16 18 21 

G D 

düşük 17 15 19 17 14 23 21 17 23 21 23 26 

orta 16 12 18 15 12 21 18 15 21 18 21 24 

yüksek 12 9 14 12 9 18 15 12 17 15 18 21 

G 

düşük 14 12 16 14 12 19 17 14 20 18 21 24 

orta 12 10 14 12 10 17 14 12 17 15 18 21 

yüksek 9 6 11 9 7 14 12 9 14 12 15 18 

G B 

düşük 22 20 24 22 19 28 26 22 28 26 29 32 

orta 18 16 21 19 16 24 22 19 25 22 26 29 

yüksek 13 10 16 13 11 20 17 14 19 17 20 23 

B 

düşük 24 23 27 25 22 30 28 26 31 29 32 35 

orta 21 18 23 21 18 26 23 21 27 24 27 31 

yüksek 14 12 17 15 13 21 18 15 21 18 21 24 

KB 

düşük 18 17 21 19 17 24 22 19 24 22 25 28 

orta 16 14 18 16 13 21 18 16 22 19 22 25 

yüksek 11 9 14 11 9 17 14 12 17 14 18 21 

Çatı ve tavan 

Çatı a rası 
veya 
apartm an 
içinde 
yerleşim  
yeri 

Hafif 32 29 36 33 31 39 36 33 39 36 40 43 

apartm an 
içinde 
yerleşim  
yeri 

Orta 
veya 
ağır 

12 10 13 12 10 14 13 12 14 13 14 16 

Taban ve Tavan 

Şartlandırılm am ış 
alanın üstünde vrya  
altındaki yer 

5 2 7 5 2 8 7 5 8 7 8 11 

Bölm eler 

İçeride veya  
gölgelenm iş 

5 2 7 5 2 8 7 5 8 7 8 11 

G ünlük Sıcaklık D eğiş im i için; 9K den az o lan değişim ler düşük, 9K-14K arası o lan değişim ler orta, 14K den yüksek o lan değişim ler yüksek o larak 
sınıflandırılm ıştır. Pencere ve kapılar için yapılan sınıflandırm ada ise, düşük, orta ve yüksek yo ğunluklu yapılar sırasıyla düşük, orta ve yüksek 
o larak sınıflandırılm ıştır. 
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iç ve dış sıcaklık arasındaki fark iken Q ise volümetrik hava debisidir (L/s). ACH değeri ise bir saa�eki hava değişim oranıdır 
ve 1/h cinsindendir. Yaz ayları için ACH değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş�r.

E) Farklı Şartlarda Şartlandırılmış Mahallerden Olan Isı Kazançları

Yukarıda Bahsedilen Şartların Yanı Sıra, Farklı Sıcaklık Değerlerine Şartlandırılmış Hacimlerden Olan Isı Kazançları da 

Aşağıdaki gibi İfade Edilebilir.

ifadesi, iki mahal arasındaki sıcaklık farkını (K) ifade etmektedir.

Sınıf

Sızdırmaz

Orta Sızdırmazlık

Sızdırmazlığı fazla

29

0,33

0,46

0,68 0,70

0,48

0,34

32 35 38 41 43

Dış Hava Sıcaklığı(ºC)

0,72

0,50

0,35

0,74

0,52

0,36

0,76

0,54

0,37

0,78

0,56

0,38

D) İnfiltrasyon
  

İnfiltrasyon ile oluşan ısı kazancı da soğutma yükü hesaplarına ka�lmalıdır. 
Bu ısı kazancı aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
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F) Diğer

Yukarıda bahsedilen  soğutma yüklerine ek olarak, insandan, cihazlardan ve aydınlatmadan doğan ısı kazançları da göz

 önüne alınmalıdır. Bunlar da toplam soğutmanın yüküne aşağıda belir�len değerlerler kadar etki ederler. 

- Bir insanın 67 W ısı açığa çıkardığı kabul edilir. Mahalde ne kadar insan yaşayacağı bilinmiyorsa, ebeveyn yatak odası 

için 2 kişi, diğer yatak odaları için birer kişi hesaba ka�lır. Toplam kişi sayıları, diğer yaşam alanlarına eşit olarak

 dağı�lmalıdır.

- Diğer cihazlardan açığa çıkan değerler 350 W olarak kabul edilebilir(Apartmanlar için).

Gizli Isı Yükleri

Radyant paneller her ne kadar duyulur ısı yüklerini karşılasa da, mahalin toplam ısı yükünü belirlemek için gizli ısı yükü-

nü de  belirlemek gerekir. Soğutma sezonunda mahal konfor şar�nın 24℃ ve %50 bağıl neme sahip olduğu kabul 

edilirse, dış ortamın kuru termometre ve yaş termometre değerlerine bağlı olarak elde edilen su buharı kütlesi ve 

binanın yapı özelliklerine göre (ASHRAE standardına göre, binanın sızdırmazlığını ifade eden sızdırmaz, normal ve 

sızdırmazlığı yüksek) istenilen gizli ısı faktörü yandaki grafikten belirlenir.

Belirlenen Gizli Isı Faktörü (LF) ile duyulur ısı oranı çarpılarak binanın toplam soğutma yükü bulunur. Yani;
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Isıtma ve Soğutma Panellerinin Performans Tabloları ve Panel Seçimi

Bu bölümde, binanın ısıtma ve soğutma yükünün belirlenmesinin ardından, duvardan ısıtma/soğutma veya tavandan 

ısıtma/soğutma olması durumundaki hesaplama yöntemi ele alınmış ve basit örneklerle açıklanmış�r.

Duvardan veya Tavandan Isıtma/Soğutma sistemlerinde, yerden ısıtma sisteminde olduğu gibi belirlenen alana 

borulama yapılmaz. Bunun yerine daha modüler olan ve bu yüzden kurulumu ve uygulaması daha kolay olan yüzeyden

ısıtma soğutma panelleri kullanılır. 

Duvardan ve Tavandan Isıtma/soğutma panellerinin farklı modelleri vardır ve her bir modelin, farklı bir giriş suyu

sıcaklığına göre değişen ısı akıları mevcu�ur. Duvardan veya tavandan ısıtma/soğutma sistemleri tasarlanırken bu panel-

lerin ısı akıları baz alınır. Panellerin ısı akıları, sistemin su giriş sıcaklığına göre değişmektedir. 

Aşağıdaki tablolarda, ısıtma ve soğutma sezonlarındaki farklı su giriş su sıcaklıklarına göre panellerin ısı akıları verilmiş�r.

Rapid Comfort55

Rapid Comfort75
Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55
Rapid Comfort55

Rapid Comfort75

Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55

44.00
120.00
90.00
80.00
72.00
90.00
37.50
32.50
32.31
31.08
33.85

42.00
110.00
83.00
75.00
66.00
83.00
35.94
31.56
31.54
30.15
32.77

40.00
100.00
75.00
67.50
60.00
76.00
34.38
30.63
30.38
29.23
31.69

38.00
90.00
68.00
62.50
53.00
67.00
32.81
29.38
29.62
28.15
30.31

36.00
90.00
68.00
62.50
53.00
67.00
32.81
29.38
29.62
28.15
30.31

34.00
70.00
53.00
47.50
42.00
53.00
30.00
27.19
27.31
26.46
28.15

32.00
60.00
45.00
40.00
35.00
46.00
28.75
26.75
26.15
25.38
27.08

30.00
50.00
38.00
35.00
30.00
39.00
26.88
25.31
25.38
24.62
26.00

Isıtma Sezonu İçin Su Giriş Sıcaklığına Göre Isı Akıları;

T yüzey

Tsu(C)

Tsu(C)
q

(W/m2K)

Soğutma Sezonu Giriş Sıcaklığına Göre Isı Akıları;

Rapid Comfort55

Rapid Comfort75
Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55
Rapid Comfort55

Rapid Comfort75

Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55

20.00

38.00

24.00

25.00

21.00

32.00

21.25

23.00

23.69

24.06

23.04

19.00
44.00
28.00
29.00
25.00
37.00
20.50
22.50
23.31
23.69
22.57

18.00
50.00
36.00
33.00
29.00
42.00
19.75
21.50
22.94
23.31
22.11

17.00
57.00
40.00
37.00
32.00
48.00
18.88
21.00
22.57
23.04
21.56

16.00
63.00
44.00
41.00
35.00
53.00
18.13
20.50
22.20
22.76
21.09

15.00
69.00
48.00
45.00
38.00
59.00
17.38
20.00
21.83
22.48
20.54

14.00
75.00
52.00
49.00
41.00
65.00
16.63
19.50
21.46
22.20
19.98

13.00
82.00
56.00
53.00
45.00
71.00
15.75
19.00
21.09
21.83
19.43

Tsu(C)

Tsu(C)
q

(W/m2K)

T yüzey
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oPanel ısı akıları önündeki en büyük engel, yüzey sıcaklıklarıdır. Tavan panellerinde yüzey sıcaklığının maksimum 29 C,
oduvar panellerinde ise yüzey sıcaklığının maksimum 40 C olmasından dolayı (EN standartları gereği), bu uygulamalarda 

maksimum yüzey sıcaklığını geçecek su giriş sıcaklıkları uygulanmamalıdır. 
Buna göre, aşağıdaki sıralama ile panel sistemleri için basit bir hesap metodolojisi elde edilir.

   Mahallin ısıtma ve soğutma yükü

TS EN12831 ve ASHRAE standardına göre hesaplanır.

   İlgili panel modeli seçilir ve çalışan su

sıcaklığına göre ısı akısı tablolardan okunur. Isıtma

durumunda eğer suyu ısıtan kaynağın herhangi bir

 üst limi� yoksa su sıcaklığı, maksimum yüzey sıcaklığını

sağlayan su sıcaklığı olarak seçilir ve bu su sıcaklığı-

na denk gelen ısı akısı okunur.  Soğutma durumunda

 ise kaynağın herhangi bir limi� yoksa yoğuşmanın

 oluşmadığı en düşük su sıcaklığı seçilir ve bu sıcaklı-

ğa göre ısı akısı tablolardan okunur.

   Her panel modelinin farklı bir yüzey alanı

olduğundan, seçilen panel modelinin yüzey alanı

ile ısı akısı çarpılarak, bir adet panelden elde edilen

ısıl güç (W) belirlenir. 

   Mahallin ısıtma/soğutma yüküne göre, bir adet

 panelin ısıl gücü ele alınır ve yükü karşılamak için

toplam kaç adet panel kullanılacağına karar verilir.

          Panellere gönderilen suyun hızı, gerek 

       gürültüye sebebiyet vermemesi gerek ise enerji 

       tasarrufu sağlaması

TERAS
A	.	4.40	in2

SALON+MUTFAK
A:27.75m2

EBEVEYN	YATAK	0.
A:12.15m2

GIRLS+HOL

BANYO
A:4.85m2

ÇOCUK	YATAK	0.
A:9.80m2
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Tavsiye edilen değerler, 0,1 m/s – 0,5 m/s arasıdır. Sisteme dağı�m yapan tesisat borusunun çapına göre de sistemin debisi

 değişir. Buna göre bir uygulamadaki kri�k hat belirlenerek o kri�k ha�a göre basınç kaybı hesabı ve pompa seçimi yapılır.

R değeri, toplam sürtünme direnci (Pa/m ) iken L değeri ha�n toplam uzunluğudur. Bu ifadeyle basınç kaybı hesaplanabilir. 
Ayrıca, kollektör kayıplarının ve yerel kayıpların( fi�ngs vs.) neden oldukları basınç kayıpları

da, eklenerek tüm sistemin basınç kaybı hesaplanabilir.

V=Q/C.ρ.   T
Q= Isıtma Gücü (W)
V= Hacimsel Debi ( litre/saniye)
C= Akışkanın Özgül Isısı ( kJ/kg K)   (Su=4,2)
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 Duvardan ve Tavandan Isıtma/Soğutma Panelleri için Örnek uygulama

Yukarıda bahsedilen uygulama detaylarının daha kolay anlaşılabilmesi için, örnek bir dairenin iki ayrı mahalli tavandan 

ve duvardan ısıtma/soğutma sistemleri ile projelendirilmiş�r.  Uygulama yapılacak örnek daire yanda gösterilmiş�r.

Yanda planı gösterilen bu daire, İstanbul ilinde bir apartmanın ara kat dairesidir. Bu örnek uygulamada Salon+Mu�ak

mahalli tavandan ısıtma/soğutma sistemi ile projelendirilmişken, ebeveyn yatak odası bölümü ise duvardan ısıtma 

soğutma sistemi ile projelendirilmiş�r.

 

 1) Salon+Mu�ak Mahali için Sistem Uygulaması

 Isıtma Durumu

TS EN 12831 standardına göre yapılan ısıtma yükü hesabında, mahalin ısıtma yükü 500 W olarak belirlenmiş�r. Mahallin

ısıtma/soğutma sistemi için, tavandan ısıtma/soğutma panelleri kullanılacak�r. Sisteme ısıtma döneminde sıcak su 

sağlayan kaynağın, su sıcaklığını sınırlayan  herhangi bir üst limit yoktur. Bu durumda, EN standardına göre tavan  

yüzey sıcaklığını 29°C olarak sınırlayan değerin al�nda olmasını sağlayan su sıcaklığı, sistemin ısıtma durumundaki 

maksimum su sıcaklığı olarak belirlenmiş�r. Aşağıdaki tabloda, tavandan ısıtma için seçilen panel modeli Cool 

Comfort55 �r. Bu model için, yüzey sıcaklığı 29°C'nin al�nda olan en yüksek su giriş sıcaklığı,  36°C olarak belirlenmiş�r.

Rapid Comfort55

Rapid Comfort75
Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55
Rapid Comfort55

Rapid Comfort75

Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55

40.00

100.00

75.00

67.50

60.00

76.00

34.38

30.63

30.38

29.23

31.69

38.00
90.00
68.00
62.50
53.00
67.00
32.81
29.38
29.62
28.15
30.31

36.00
80.00
60.00
55.00
48.00
60.00
31.25
28.13
26.40
27.38
29.23

32.00
60.00
45.00
40.00
35.00
46.00
28.75
26.25
26.15
25.38
27.08

30.00
50.00
38.00
35.00
30.00
39.00
36.88
35.31
25.38
24.62
26.00

Tsu(C)

Tsu(C)
q

(W/m2K)

T yüzey

42.00

110.00

83.00

75.00

66.00

83.00

35.94

31.56

31.54

30.15

32.77

44.00

120.00

90.00

80.00

72.00

90.00

37.50

32.50

32.31

31.08

33.85

Soğutma Durumu

Mahalin soğutma yükü analizi ASHRAE standartlarına göre yapılmış�r. Toplam soğutma yükü 420 W olarak belirlenmiş, 

bu yükün 40 W'ı gizli ısı yükü iken 380 W'nın duyulur ısı yükü olduğu hesaplanmış�r. Bina soğutma yükü hesaplama

metodolojisi kısmında, yüzeyden soğutma yapan panellerin gizli ısı yükünü karşılayamadığını, duyulur ısı yükünü 

karşılayabildiğini söylemiş�k.Bu hesaplamada da mahalin toplam soğutma yükü değil, duyulur ısı yükü hesaplanmış�r.
oSistem için, yoğuşmanın olmadığı minimum su sıcaklığı yaklaşık 17 C olarak belirlenmiş ve aşağıdaki tabloda, ısıtma

durumu için seçilmiş olan panelin soğutma değerleri bu su sıcaklığına göre gösterilmiş�r. 

Rapid Comfort55

Rapid Comfort75
Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55
Rapid Comfort55

Rapid Comfort75

Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55

18.00

50.00

36.00

33.00

29.00

42.00

19.75

21.50

22.94

22.11

17.00
57.00
40.00
37.00
32.00
48.00
18.88
21.00
22.57
23.04
21.56

16.00
63.00
44.00
41.00
35.00
53.00
18.13
20.50
22.20
22.76
21.09

15.00
69.00
48.00
45.00
38.00
59.00
17.38
20.00
21.83
22.48
20.54

14.00
75.00
52.00
49.00
41.00
65.00
16.63
19.50
21.45
22.20
19.98

Tsu(C)

Tsu(C)
q

(W/m2K)

T yüzey

19.00

44.00

28.00

29.00

25.00

37.00

20.50

22.50

23.31

23.69

22.57

20.00

38.00

24.00

25.00

21.00

32.00

21.25

23.00

23.69

24.06

23.04

13.00
82.00
56.00
53.00
45.00
71.00
15.75
19.00
21.09
21.83
19.43

Bu su sıcaklığının sağladığı ısı akısı ise 55 W/m2 olarak tablodan okunmuştur.

CoolComfort55 panel modeli, 1,2x2 m boyutlarında olup toplam yüzey alanı 2.4 m2 dir. Bir panelden elde edilen ısıl güç; 

Q= 2,4 x 55= 132 W  olarak belirlenir.

Toplam ısıtma yükünün 500 W olduğu ele alındığında, bu yükü karşılamak için ih�yaç duyulan panel miktarı; 500/132=

3,78 yani 4 ade�r.
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Görüldüğü gibi, bir panelin soğutma durumunda sağladığı ısı akısı 37 W/m2 dir. Buna göre, panelin

yüzey alanı da hesaba ka�larak, bir panelin soğutma durumunda sahip olduğu ısıl güç;  

                                           olarak belirlenir.

Panellerin karşılaması gereken soğutma yükünün 380 W olduğu göz önüne alındığında, mahalin soğutma

yükünü karşılaması için gerekli olan panel sayısı;

                       adet yani 5 ade�r.

Mahal İçin Panel Sayısına Karar Verilmesi

Mahalin ısıtma yükünü karşılamak için 4, soğutma yükünü karşılamak için ise 5 panel ih�yacı olduğu ortaya çıkmış�r.

Buna göre, mahalin tavanına 5 adet CoolComfort55 modeli tavandan ısıtma/soğutma panellerinin

yerleş�rilmesi gerekmektedir.

2) Ebeveyn Yatak Odası için Sistem Uygulaması

Ebeveyn yatak odası, daire planından da görüldüğü üzere tek bir yüzeyi dış ortama bakan bir mahaldir. Bu mahal için 
duvardan ısıtma/soğutma uygulaması projelendirilmiş�r. Duvar panelleri olarak RapidComfort75 panel modeli seçilmiş�r. 

TS EN 12831 standartlarına göre yapılan ısıtma yükü hesabında mahalin ısıtma yükü 200 W olarak belirlenmiş�r. Duvardan 
ısıtma/soğutma panelleri, salon+mu�ak mahali için projelendirilen tavan panelleri ile aynı kollektörden gelen su ile 

obesleneceğinden ısıtma durumunda 36 C'lik bir su giriş sıcaklığı ile çalışacaklardır. Buna göre, aşağıdaki tabloda, panel 
modelinin, su sıcaklığına göre sahip olduğu ısı akısı bulunabilir.

Rapid Comfort55

Rapid Comfort75
Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55
Rapid Comfort55

Rapid Comfort75

Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55

40.00

100.00

75.00

67.50

60.00

76.00

34.38

30.63

30.38

29.23

31.69

38.00
90.00
68.00
62.50
53.00
67.00
32.81
29.38
29.62
28.15
30.31

36.00
80.00
60.00
55.00
48.00
60.00
31.25
28.13
26.40
27.38
29.23

32.00
60.00
45.00
40.00
35.00
46.00
28.75
26.25
26.15
25.38
27.08

30.00
50.00
38.00
35.00
30.00
39.00
36.88
35.31
25.38
24.62
26.00

Tsu(C)

q

(W/m2K)

T yüzey
(0C)

42.00

110.00

83.00

75.00

66.00

83.00

35.94

31.56

31.54

30.15

32.77

44.00

120.00

90.00

80.00

72.00

90.00

37.50

32.50

32.31

31.08

33.85

34.00
70.00
53.00
47.50
42.00
53.00
30.00
27.19
27.31
26.46
28.15

Görüldüğü üzere, duvar panelleri tavan panellerinin sahip olduğu su giriş sıcaklığına göre çalış�ğında 60 W/m² lik bir ısı 
2akısına sahip olmaktadır. Ölçüleri 0,6 x 2 m olan duvar panelinin yüzey alanı 1,2 m  dir.

Buna göre bir duvar panelinin ısıtma durumunda sahip olduğu güç;

                                   72 W olarak belirlenir.

Mahalin ısıtma yükünün 200 W olduğu göz önüne alınırsa, mahalin ısıtma yükünü karşılamak için gerekli olan panel sayısı;

                            yani 3 ade�r.                           2,78

Not: Eğer, dairenin tamamı duvardan ısıtma/soğutma panelleri ile projelendirilecek olsaydı, duvardan ısıtma sistemlerinin
o kri�k yüzey sıcaklığı 40 C olduğundan, daha yüksek bir su sıcaklığına göre tasarım yapılabilir ve aynı panel için daha yüksek 

bir su giriş sıcaklığında daha yüksek bir ısı akısı elde edilebilirdi. 

37

Isıtma Durumu

60

113
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Uygulamada 5 adet CoolComfort55 tavan paneli yapılmış�r. Panellerin içinden geçen borunun dış çapı 10 mm, et kalınlığı 
ise 1,1 mm dir. Buna göre suyun borudan geç�ği alan;

                                                           olur. Su hızının 0,2 m/s olduğu bilindiğine göre, bir panelden geçen debi;

                                                                                                 lt/dk olur.

Sistemde toplam 5 adet panel olduğundan, ha�ın toplam debisi;

Tavan Sistemi İçin Debi Hesabı

Soğutma Durumu

ASHRAE standartlarına göre yapılan soğutma yükü hesaplamasında mahalin toplam soğutma yükü 185 W çıkmış�r.

Bu yükün 172 W'lık değeri duyulur ısı yükü olarak belirlenmiş�r. Duvar panellerinin soğutma uygulamasında karşılaması 

gereken yük de 172 W olarak hesaplanacak�r. 
oIsıtma durumu için seçilen panelin 17 C lik su giriş sıcaklığına sahip soğutma uygulamasındaki ısıl güç değeri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiş�r. 

2Görüldüğü gibi, duvar panellerinin soğutma uygulamasındaki ısıl gücü 40 W/m2 dir. Yüzey alanı 1.2 m  olan paneller için,
bir panelden elde edilecek toplam güç;

                               olarak belirlenmiş�r.

Duyulur ısı yükü 172 W olan mahalin soğutma yükünü karşılaması için gerekli olan panel sayısı;

                         yani 4 ade�r. 

Mahalin Panel Sayısına Karar Verilmesi

Mahalin ısıtma yükünü karşılamak için 3, soğutma yükünü karşılamak için ise 4 panel ih�yacı olduğu ortaya çıkmış�r. 

Buna göre, mahalin duvarına 4 adet RapidComfort75 modeli duvardan ısıtma/soğutma panellerinin yerleş�rilmesi

gerekmektedir.

Rapid Comfort55

Rapid Comfort75
Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55
Rapid Comfort55

Rapid Comfort75

Cool Comfort55

Cool Comfort75

Modular Comfort55

18.00

50.00

36.00

33.00

29.00

42.00

19.75

21.50

22.94

22.11

17.00
57.00
40.00
37.00
32.00
48.00
18.88
21.00
22.57
23.04
21.56

16.00
63.00
44.00
41.00
35.00
53.00
18.13
20.50
22.20
22.76
21.09

15.00
69.00
48.00
45.00
38.00
59.00
17.38
20.00
21.83
22.48
20.54

14.00
75.00
52.00
49.00
41.00
65.00
16.63
19.50
21.45
22.20
19.98

Tsu(C)

Tsu(C)

19.00

44.00

28.00

29.00

25.00

37.00

20.50

22.50

23.31

23.69

22.57

20.00

38.00

24.00

25.00

21.00

32.00

21.25

23.00

23.69

24.06

23.04

13.00
82.00
56.00
53.00
45.00
71.00
15.75
19.00
21.09
21.83
19.43

q

(W/m2K)

T yüzey
(0C)

Debilerin Hesaplanması
Tavandan ve duvardan ısıtma/soğutma sistemlerinin projelendirilmesinde, enerji tasarrufu ve konfor açısından sistemdeki 
su hızının önemli bir yeri vardır. Bu yüzden, paneller içerisinde geçmesi gereken su hızının 0.1 m/s ile 0.5 m/s arasında
olması istenir. 
Yukarıda örneklendirilen projede su hızları 0,2 m/s olarak belirlenmiş�r. Buna göre tavan ve duvar sistemleri için toplam hat 
debileri aşağıdaki gibi hesaplanır.
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Uygulamada 4 adet RapidComfort75 tavan paneli yapılmış�r. Panellerin içinden geçen borunun dış çapı 10 mm, et kalınlığı 
ise 1,1 mm dir. Buna göre suyun borudan geç�ği alan;

                                                   olur. Su hızının 0,2 m/s olduğu bilindiğine göre, bir panelden geçen debi;

                                                                                                          olur. 

Sistemde toplam 4 adet panel olduğundan, ha�n toplam debisi;

                              bulunur.

Her bir ha�n toplam debisinin belirlenmesi, kri�k ha�n belirlenmesi için önemlidir. Kri�k ha�n belirlenmesiyle, ih�yaç 
olan debi ve basınç kayıpları belirlenerek pompa seçimi yapılır.

             

Yukarıda bahsedilen projelendirme esaslarına dayandırılarak yapılan hesaplamalar sonucunda paneller yüzeylere 
yerleş�rilmiş ve bu yerleş�rilme de 2 boyutlu bir CAD progrmaında gösterilmiş�r. Aşağıda, her bir uygulama için resimler 
görülebilir.

Panellerin Yerleşimi ve Su Dağı�mı Tavan Uygulamasında Paneller ile Ana Hatların 

Birleş�ği Yerlerin Gösterimi

Duvar Uygulamasında Panellerin Yerleşimi ve 
Su Dağı�mının Gösterilmesi.

Duvar Sistemi İçin Debi Hesabı

Sistemin Görsel Olarak Gösterilmesi
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Günümüzde azalan fosil yakıt kaynakları ve bu yakıtların tüke�minin dünya ekosistemine olumsuz etkileri, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı her geçen gün artmaktadır.

Isı pompaları doğanın potansiyelinden faydalanarak yüksek verim ile enerji kazanımı sağlayan sistemlerden biridir. Isı 
pompalarını kullanarak binaların ısı�lması, soğutulması ve kullanım sıcak suyunun hazırlanması için tüke�len enerji 
miktarının tamamını karşılamak veya bu miktarı azaltmak mümkündür. Isı pompası sistemleri ile kışın ısıtma, yazın 
soğutma yapmak ve dört mevsim kesin�siz kullanım sıcak suyu üretmek mümkündür.
Isı pompaları, hava, su veya toprak kaynağını kullanarak termal enerji açığa çıkarabilen bir yenilenebilir enerji sistemidir.  
Ayrıca ısı pompaları, ısıyı düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa taşıyarak soğutma, yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa 
taşıyarak ısıtma yapan ve termodinamik bir çevrime göre çalışan makinalardır. Isı transferini bünyesinde bulunan ve  
elektrikten güç alarak soğutucu gazı   sıkış�ran kompresör ile gerçekleş�rir.

7  ISI POMPASI VE ENERJİ TEMELİ

2

1

3

4

Isı Kaynağı Sistemi

Isı Pompası

Isı Dağı�m ve Depolama Sistemi

Buharlaş�rma

Sıvılaş�rma

Genleş�rme

Sıkış�rma

Yüksek Performans: Binalarda iklimlendirme de kullanılmak 
üzere, toprak, su ve havada depolanmış enerjiyi çok düşük 
elektrik enerjisi kullanarak transfer etmesi enerji verimini en 
üst seviyede gerçekleşmesini sağlar.  Ayrıca bu sistemler ile 
enerji depolaması da yapılabilmektedir.

Uyumluluk: Farklı enerji kaynakları birlikte uygulanabilir, 
hibrit çalışma yeteneği yüksek�r.

Ekonomiklik: Toprak kaynaklı ısı pompası, yılın en soğuk 
aylarında %300-%600 arasında bir verimde çalışır. Hava 
Kaynaklı Isı Pompalarında ise bu verim %175-250 arasındadır. 
(US-Department of Energy)

Isı pompalarını oluşturan elemanlar aşağıdaki gibi 
sıralanmış�r;

  Buharlaş�rıcı  

  Yoğuşturucu     

  Kısılma Vanası

  Kompresör

(Kondenser)

(Evaparatör)

Isı Pompalarının Avantajları

Yenilenebilir Enerji Kullanımı: Isıtma ve soğutma için yirmi dört saat uygun bir enerji kaynağıdır. Isı pompası sistemlerini 
kullanımı sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek teşkil eder.

Çevre Dostu: Isı pompası kullanımı çevreye olan CO  salınımını ve sera gazı emisyonlarını azal�r. 2

Kanıtlanmış Teknoloji: Isı pompası sistemleri, dünya genelinde 50 yılı aşkın süredir bina ısıtma ve soğutma sistemlerinde 
kullanılmaktadır. 

116

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 



Unico Bina Çözümleri Enerji Temeli
 
Enerji temeli yöntemi, Unico Bina Enerji Çözümlerinin geliş�rmiş olduğu yeni bir yöntemdir. Enerji temeli uygulaması, 
HDPE toprak ısı değiş�ricisi borularının, yeni bir binanın temel aşamasında temel al�ndaki toprağa veya temel beton 
katmanlarından birine (dona�lı beton,grobeton vs.) yatay olarak yerleş�rilmesinin ardından toprak kaynaklı ısı 
pompasına bağlanmasıyla oluşan bir çözümdür. Böylelikle, toprak ısı değiş�rici borular için ek bir hafriyat yapılmaya 
gerek kalmaz. Bina temeli için yapılan hafriya�n ardından uygulama yapılır ve temel inşaa edilir. 

Enerji Temeli sisteminin örnek bir uygulaması, YTÜ Davutpaşa Kampüsü Camii projesinde yapılmış�r. Uygulamada 

öncelikle bir miktar grobeton dökülmüş, ardından borular yerleş�rilmiş ve sonrasında grobeton tabakasının geri kalanı 

dökülerek, ısı değiş�rici boruların grobeton tabakası içerisinde olması sağlanmış�r.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü İdari Binası Enerji Temeli Uygulaması Görüntüsü
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Yatay Serme Uygulaması

Hafriyat işlemi ile açılacak toprağın al�na borular yatay olarak döşenir. 

Genelde en ekonomik borulama şeklidir. Dikey uygulamaya göre yaklaşık

%50 daha ucuzdur, fakat dikey uygulamaya nazaran %30-%50 daha fazla

boru kullanmak gerekir. 

Dikey Borulama, Sondaj Yöntemi

Dikey borulama uygulamasında sondaj makineleri ile açılan kuyulara

borular dikey olarak sarkı�lır. Dikey borulamanın yatay borulamaya 

göre boru maliye�

daha düşük ancak işçilik maliye� daha yüksek�r. 

Su Kaynaklı Isı Pompası
Yeral�nda bulunan su güneş enerjinin depo edildiği doğal bir enerji deposudur. Yeral�ndaki su yaz ve kış
aylarında +8 ile +12°C değerleri arasındadır. Su kaynaklı ısı pompaları, ısıtma ve soğutma uygulamalarında yer al�
sularının enerjisinden yararlanırlar. 
Yeral�ndan emilen su kullanıldıktan sonra emiş kuyusundan yeterli mesafede bir uzaklıkta tekrar yeral�na pompalanır.
Bu şekilde pompalanan su yazın soğutmada kışın ise ısıtmada kullanılır.

Toprak Kaynaklı Isı Pompaları

Toprağın yıl boyunca çok az değişen (1-2 m derinlikte) bir sıcaklığı

 vardır. Isı, yıl boyunca güneşin yer yüzüne ışıdığı ve toprağın depo-

ladığı güneş enerjisinden kaynaklanmaktadır. Toprak; sabit sıcaklığı

 ve depolama imkanı açısından çok elverişli bir ısı kaynağıdır. Toprak

al�na gömülen borulardan doğrudan su veya glikol karışımı su geçi-

rilir. Bu ısı geçişini sağlayan yüzeyler (toprak ısı değiş�ricileri)

 yatay ve dikey olmak üzere iki şekilde yerleş�rilir.

Hava Kaynaklı Isı Pompası

Hava, doğada bulunması en kolay ısı kaynağıdır. Hava sıcaklığı, toprak

 ve su kaynaklı ısı pompalarındaki sabit veya yakın aralıklardaki sıcaklık

 farklarının aksine yıl içerisinde değişkenlik gösterir. Bunun sonucu ısı 

pompasının verimi değişkenlikler gösterir.

Isı kaynağı ile ısı taşıyıcı arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fazla ise cihaz 

verimi de o oranda düşük olur. 
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Tasarlanan yeni bir ürünün özelliklerinin belirlenmesi için en güvenilir yöntem 
deneysel çalışmalar yapmak�r. LEXRAD yüzeyden ısıtma- soğutma sistemleri ısıl 
kapasite, montaj, este�k, ergonomi, güvenlik açısından değerlendirilirken birçok 
deneysel çalışma yapılmış�r. Bu amaçla Mir Araş�rma ve Geliş�rme Isı- Akışkan 
ve Enerji Araş�rmalar Müdürlüğü bünyesindeki test odası kullanılmış�r.

Test odası merkezde deneylerin yapıldığı oda ve bu odayı çevreleyen 4 farklı 
hacimlerden oluşmaktadır. Bu hacimlerde odanın bir mahalin maruz kalabileceği 
iklim koşulları modellenmektedir. Farklı mevsimler için komşu mahal, ısı�lmayan 
hacim, ça� ka�, toprak zemin, dış iklim koşullarının modellenebildiği bu 
hacimlerde ayrıca nem ve rüzgar kontrolü de yapılabilmektedir. Test odasının 
duvar elemanlarının ısı transfer katsayısı, ortalama bir binanın U değerine karşılık 
gelecek bir değer seçilmiş�r. Bu değer belirlenirken; TS 825 Standardına göre; 
Türkiye'deki ısıtma bölgelerinin olması gereken ısı transfer katsayıları dikkate 
alınmış�r.

Deneylerin Yapıldığı Bölüm Hakkında

LEXRAD yüzeyden ısıtma- soğutma sisteminin bulunduğu ve deneylerin yapıldığı 
bölümdür. Oda boyutları 4,0 m (en) x 4,0 m (boy) x 3,0 m (yükseklik) 'dir. Test 
odasında yüksek hassasiye�e hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, çiğ noktası sıcaklığı,  
bağıl nem, hava hızı, hacimsel debi ölçümlerinin yanında termal kamera ile 
yüzeylerin sıcaklık dağılımları çıkarılabilmektedir. Test odasında ayrıca termal 
konfor ölçümü de yapılabilmektedir. 

8 ALTYAPILARIMIZ
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Radyant Sistemler ve Isı Pompalarının Birlikte Kullanımı 

Hibrit sistem, radyant panel sitemi ile ısı pompasının birlikte çalışması sonucu oluşmaktadır. Isı pompasının 

kapasitesine göre ısıtabileceği maksimum bir su sıcaklığı vardır. Isı pompalarının kapasitesi, radyant sistemlerin

çalışabileceği ısıtma için maksimum su sıcaklığı, ısı pompası sistemlerinde verimlilik, “performans katsayısı

 ( coefficient of performance-COP)” denen kavram ile tanımlanır. Buna göre COP değeri aşağıdaki gibidir;

Aşağıdaki grafikte uygulanan su sıcaklığına göre COP'nin değişimi gösterilmiş�r. Grafikte görüldüğü üzere, ısıtma 

için sisteme gönderilen su sıcaklığı ar�rıldıkça ısı pompası COP değeri düşmektedir. 

Isı pompalarının düşük sıcaklıkta ısıtma veya yüksek sıcaklıkta soğutma yapan soğutma sistemleri için oldukça verimli 

olduğu bu grafikte görülmektedir. Toprak kaynaklı ısı pompalarında, enerjinin alındığı çevre toprak olduğundan,

toprağın ısıl performansı, sistemin performansı açısından oldukça önemlidir.

5

4.5

4

3.5
COP

3

2.5

2

30 35 40 45 50 55 60 65

Isıtılan su sıcaklığı °c

Gl�kol   0°C Kaynak Suyu7°c

Isıtılan su sıcaklığına göre COP ( ver�ml�l�k oranı )nın değ�ş�m�
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Test odasında 16 adet hava sıcaklığı ölçülmektedir. Hava sıcaklığı ölçümleri 0,1 m, 1,1 m, 1,7 m ve 2,5 m yükseklikte 
olmak üzere dikey yönde dört ayrı noktadan alınarak yapılmaktadır. Bu sayede oda içerisinde sıcaklık dağılımı hassas bir
şekilde tespit edilmektedir. Oda içerisinde iki ayrı noktadan nem ve 4 noktadan hava hızı ölçümleri yapılmaktadır.

Oda içerisindeki nem Oda içerisindeki hava hızı sensörü

Ölçüm yapılan değerler analiz edilmek üzere belirlenen zaman aralığında PXI'da 
kayıt al�nda alınmaktadır. PXI' da LabVIEW yazılımı aracılığıyla test odasını 
çevreleyen hacimlerdeki iklim koşulları ( sıcaklık, nem, rüzgar) kontrol 
edilebilmekte, panellere gönderilecek hacimsel debi ve oda içerisindeki sıcaklık 
otoma�k olarak kontrol edilebilmektedir. 

Oda içerisindeki ya da panel üzerindeki herhangi bir alanın sıcaklık dağılımını 
görüntülemek amacıyla termal kameradan yararlanılmaktadır.

Çiğ noktası sıcaklığı 

Termal Kamera Termal Kamera Görüntüsü
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Termal konfor değerini ölçmek amacıyla odanın tam ortasında konumlandırılmış kendi veri toplayıcısına sahip bir termal 
konfor cihazı kullanılmaktadır.

Termal konfor cihazında ölçülen parametreler şu şekildedir: 

 

Veri toplayıcısı içerisindeki yazılım sayesinde aşağıdaki parametreler de anlık olarak kayıt al�nda tutulabilmektedir.

 

Isıl Performans Testleri

Yüzeyden ısıtma-soğutma panellerinin ısıl performansları test edilirken test yöntemi ve değerlendirme konusunda 
uluslararası standartlardan yararlanılmış�r.

Isıl Performans testlerinde odanın maruz kaldığı ısıtma ve soğutma yükleri dış hacimlerden sağlanıp oda içerisine monte 

edilmiş panellerin deneyleri yapılmaktadır. Soğutma testleri sırasında ısı yükleri daha çok oda içerisindeki elektronik 

alet, mobilya ve insanlardan kaynakladığından dolayı ilgili standartlara göre oda içerisinde dummy adı verilen ısıl yükü 

simüle eden aletler kullanılmaktadır.
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Bunlar;

  TS EN 1264 – Yerden Isıtma- Soğutma 

  TS EN 14037- Tavandan Isıtma 

  TS EN 14240 - Tavandan Soğutma 

  BS EN 15377 – Yüzeyden Isıtma ve Soğutma (yerden, duvardan, tavandan) 

  ASHRAE 55 – Termal Konfor 

  ISO 7730 – Termal Konfor 

   Termal konfor cihazı

  Yük oranı 

  Türbülans yoğunluğu 

  En uygun çalışma sıcaklığı 

  Eşdeğer sıcaklık 

  Etkin Sıcaklık 

  Gerekli terleme oranı 

  Küre yaş termometre sıcaklığı 

   PMV

  PPD 

  Hava sıcaklığı 

  Yüzey Sıcaklığı 

  Radyant Sıcaklık Asimetrisi 

  Nem 

  Hava hızı 

  Çalışma sıcaklığı 

  Kuru ısı kaybı 

  Küre yaş termometre sıcaklığı 
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Testler sırasında panellere giden hacimsel debi ile dış cevre koşulları sabit bir değerde tutulmuş ve bütün testlerde 
kalibrasyonu yapılarak belirsizlikleri saptanmış ölçü aletleri kullanılmış�r. Deneyler %2-5 belirsizlik aralığında yapılmış�r.

CFD Görselleri

Panellerin yerleş�rildiği duvar yüzeylerine göre modeller 

tasarlanmış�r. Paneller birinci modelde 4 m x 3 m 

boyutlarındaki dış duvara, ikinci modelde 6 m x 3 m 

boyutlarındaki dış duvara, üçüncü modelde her iki dış 

duvara, dördüncü modelde ise tavana yerleş�rilmiş�r. 

Oda analizleri ısıtma ve soğutma durumları için 

yapılmış�r. Isıtma, odanın müstakil bir dairenin içerisinde 

bulunduğu ve ara kat dairesi içerisinde bulunduğu 

durumlarda soğutma ise odanın sadece ara kat dairesi 

içerisinde bulunduğu durumda yapılmış�r
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z = 0.6 m, z = 1.8 m, z = 3 m
düzlemlerindeki sıcaklık dağılımları

                         Akım çizgilerinin dağılımı Sıcaklık dağılımları

Oda modeli 1:

6 m uzunluk, 4 m genişlik ve 3 m yüksekliğinde bir oda 
tasarlanmış�r. Odanın iki duvarı dış ortama bakan dış 
duvardır. Odanın 4 m x 3 m boyutlarındaki dış duvarında 
pencere bulunmaktadır. Kullanılan pencere çi� camlı olup 
1.2 m genişlik ve 1.4 m uzunluğa sahip�r. 

Oda Modeli 2:

Bu modelde paneller 6 m x 3 m boyutlarındaki dış duvara yerleş�rilmiş�r. Bu duvara 0.6 m x 1.2 m boyutlarındaki yirmişer 

adet panel aralarında boşluk kalmayacak şekilde dikey olarak yerleş�rilmiş�r (Şekil 3.29). Panel ve pencerenin olmadığı dış 

duvar yüzeyleri 5 cm köpükle kaplanacak�r.

Akım çizgilerinin dağılımı
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Sıcaklık dağılımları z = 0.6 m, z = 1.8 m, z = 3 m

düzlemlerindeki sıcaklık dağılımları

Oda Modeli 3:

Bu modelde her iki dış duvara da paneller yerleş�rilmiş�r. Bunun amacı çevre sıcaklığının oda sıcaklığı üzerindeki etkisini 
azaltmak�r

Akım çizgilerinin dağılımı

Sıcaklık dağılımları z = 0.6 m, z = 1.8 m, z = 3 m
düzlemlerindeki sıcaklık dağılımları
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Oda Modeli 4:

2Analiz sonuçları 2. bölge için panellerden 32 W/m  ısı akısı uygulanarak elde edilmiş�r.

Sıcaklık dağılımları z = 3 m düzlemindeki sıcaklık dağılımı

z = 0.6 m, z = 1.8 m, z = 3 m, z = 4.2, z = 5.4 m

düzlemlerindeki sıcaklık dağılımları

Bu çalışmalar ile radyant panellerle ısıtma ve soğutma yapıldığında oda içerisindeki ısıl konfor incelenmiş�r. 

Zorlanmış taşınım esasına dayalı sistemlerde karşılaşıldığı bildirilen, yüksek hava hızları ve düşey yönde yüksek sıcaklık

farklarının neden olduğu konforsuzluklar radyant sistemler kullanılarak ortadan kaldırılmış�r. Yaz ve kış sezonu için oda 

içerisinde ısıl konforun sağlandığı durumdaki giysi yalı�m değer ve ak�vite düzey aralıkları bulunmuştur ve bu aralıkta

ısıl dengenin sağlandığı nokta değerler belirlenmiş�r.
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ISO7730 standardındaki termal konfor; insan vücudunun çevre ile termal denge haline geldiği durum olarak tanımlan-

maktadır. Dolayısıyla bu termal dengede en ideal koşulları ışınım esaslı iklimlendirme sistemleriyle sağlandığı görülmüştür. 

Sonuç olarak; amacımız havayı ısıtmak/soğutma değil, insanı konforda tutmak�r. Yapılan araş�rmalarda bu gerçeğin 

göz ardı edilmesinden dolayı, �cari binaların %27'sinde ve özel konutların %50'sinde termal konforsuzluk görülmektedir. 

(EU enerji strateji belgesi)

Yerel konforsuzluk durumlarına bakacak olursak;

Klasik sistemlerde mahaldeki konforsuz durumun nedenleri;

    Mahal içerisindeki hava hareke�nden

    Düşey yöndeki sıcaklık farkından

   Radyant asimetriden

    Yüzeylerdeki çok sıcak veya çok soğuk noktaların bulunması

9  SIKÇA SORULAN SORULAR

1. LEXRAD sisteminin ilk ya�rım maliye� yüksek midir?

LEXRAD sisteminin ilk ya�rım maliye� projeye göre değişmekle beraber inşaat maliyetlerinde sağladığı diğer avantajlar, 

sağladığı enerji tasarrufu gibi etkenlerden dolayı ya�rımcılar için ekonomik�r.

2. Termal konfor nedir? Sadece hava sıcaklığına mı bağlıdır?

TABİKİ HAYIR! 

Termal konfor: Vücut ak�vitesi, Giysiler, Opera�f sıcaklık (Yüzey sıcaklıkları + kuru termometre Sıc. + Radyant ısı kazançları+ 

ortalama hava hızı), Nem gibi insan vücudunun çevresi ile termal dengesini etkileyen tüm parametrelere bağlıdır. Unico 

Comfort sistemi tüm termal değişkenlerin ideal şartlarda tutulmasını sağlayacak şekilde geliş�rilmiş�r.

3. LEXRAD sistemi yeni midir?

LEXRAD sistemi, Türkiye için yeni bir sistemdir; fakat dünyada benzer man�kla sistemler uzun yıllardır uygulanmaktadır.  

4. LEXRAD sisteminin termal konfora katkısı nedir?

LEXRAD sistemi, insan anao�misin termo-regülasyon sistemi dikkate alınarak tasarlanmış�r. İnsan vücudunun dinamikleri 

dikkate alındığında; vücudun en büyük (~ %50)  ısı kaybı ve kazanımı ışınımla olduğu görülmüştür. Dolayısıyla insan 

vücudunu, ideal termal şartlarda tutabilmek için ışınım yoluyla olan ısı kayıp/kazanımını ortadan kaldırmak gerekmektedir. 

5. Yüzeyden ısıtma-soğutma sistem teknolojisi nedir?

Yüzeyden ısıtma-soğutma teknolojisi ısı�lacak mahaldeki iç duvar yüzeylerinin ısı transfer alanı olarak kullanarak, mahalde 

ısıtma soğutma yapılmasını ve mahal içerisindeki insanların yüksek konfora sahip olmalarını sağlar.

6. Sistemin çalışma prensibi nasıldır?

Oda yüzeylerinin geniş ısı transferi alanı olarak kullanılmasıyla oda sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta iklimlendirme 

gerçekleş�rilmektedir. 

Enerji, belli sıcaklıklarda şartlandırılmış suyun yüzeylere yerleş�rilen paneller içerisinde yer alan borulardan geçirilmesi ile 

mahale aktarılmaktadır. 

7. Sistem daha önce uygulanmış mı?

LEXRAD yüzeyden ısıtma soğutma  sistemleri ile aynı prensipte çalışan sistemler dünya genelinde hemen hemen tüm yapı 

�plerinde uygulanmış, kendini ispatlamış bir sistemdir.
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Radyant Panel sistemi ile 
    Mahal içerisinde durağana yakın hava hareke� o mahal içerisinde homojen sıcaklık dağılımı
     Geniş yüzeylerin kullanılması ile homojen ve ılık yüzey sıcaklıkları
    Radyant ısı kazancı sayesinde düşük enerji harcayarak konfor şartlarını yakalanması

8.        Termal konfor ne kadar önemlidir?
Termal konforsuzluk solunuma bağlı rahatsızlıkları artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden Avrupa Birliği 
Komisiyonunun yap�ğı araş�rmada solunuma bağlı rahatsızlıkların AB'ye maliye� yıllık 7 milyar Eurodur. Bu yüzden
Avrupa Birliği binalarda bu tarz yenilikçi sistemlerle termal konfor şartlarının iyileş�rilmesini stratejik bir konu olarak
 görmektedir. Ayrıca hastane gibi özel yapılarda da bu sistemlerin uygulanması tavsiye edilmektedir.
Termal konfor şartlarının iyileşmesi kişilerin iş performansını ar�rmaktadır. Bu yüzden Almanya'daki ofis binalarının 
%30'unda LEXRAD sistemi man�ğıyla çalışan sistemler kullanılmaktadır. 
Termal konforun sağlandığı mahallerde, kişilerin daha mutlu olduğu ve çalışma verimliliğinin ar�ğı kanıtlanmış�r.

9.          Sistem farklı �pte binalara uygulanabilir mi?
LEXRAD sistemi klasik iklimlendirme sistemlerinin uygulandığı tüm yapılarda uygulanabilir. Her �p yapı için özel 
çözümler mevcut olup, sistemin tasarımı-projelendirmesi her yapıya özgü değişiklik göstermektedir. 

10.        Konvansiyonel sistemlere göre temel farkı nedir?
LEXRAD sisteminin klasik sistemlere göre temel farkı ısıtmada düşük, soğutma ılık sıcaklıklarda iklimlendirme 
gerçekleş�rebilmesi, klasik sistemler havaya haraket vererek insanları ısı�p soğuturken, bu sistemin direkt olarak
ışınımla insanları konforda tutması temel farklılıklarıdır. 

11.        LEXRAD teknolojisinin avantajları nelerdir?
LEXRAD sisteminin temel avantajları:

  Binalarda enerji tasarrufu sağlaması,

  Mahal içinde durağan hava oluşturması, mahal içerisinde homojen sıcaklık dağılımı

  Çalışma prensibinin insan anatomisine en uygun yöntem olmasından dolayı termal konfor şartlarının sağlaması,

  Kompakt yapı, kolay kurulum,

  Mahal içerisinde sistemin görünmemesi este�k açısından önemli bir avantaj sağlar,

  Binaların ısı ve ses yalı�mına olumlu katkısı,

  Düşük kalitedeki (düşük sıcaklık) enerji kaynaklarının kullanımına olanak sağlaması,

  Yenilebilir enerji kaynakları ile en uyumlu çalışan, doğa dostu sistem oluşu,

  Yoğuşmalı sistemler, ısı pompası gibi enerji üre�ci sistemlerin verimliliğini ar�rması

12. Sisteme gönderilen su sıcaklıkları hangi mertebededir?

LEXRAD sistemine gönderilen su sıcaklıkları yaz-kış 16 – 45 °C aralığında değişmektedir. 

13. Sistem farklı iklim bölgelerinde de uygulanabilir mi?

LEXRAD sistemi çok farklı iklim bölgelerinde rahatça uygulanabilmektedir. Her bölgeye, binaya, mahal gereksinimlerine

özgü sistem tasarımı ve çalışma senaryoları yapılarak her şart için en uygun sistemi önerebilmekteyiz.  

14. LEXRAD sistemi, hangi sistemlerden oluşmaktadır?

LEXRAD Yüzeyden Isıtma Soğutma Sistemleri

Tavandan Isıtma Soğutma Sistemleri

  Cool Comfort

  Modular Comfort

  Acous�c Comfort

Duvardan Isıtma Soğutma Sistemleri

  Easy Comfort

  Rapid Comfort

  Hybrid Wall
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Yerden Isıtma Soğutma Sistemleri

  Renovasyon-Yenileme

  Kolay Döşenebilir

  Çivi Tipi

   Lama Tipi

15. Neden LEXRAD sistemleri?

LEXRAD sistemleri özetle, binalarda enerji verimliliği sağlarken, EN ve ASHRAE stndartlarının belirlediği termal konfor

şartlarını sağlayan yegane ısı yayıcı sistemdir. LEXRAD man�ğındaki sistemler son yıllarda artan trend ile Avrupa başta

olmak üzere dünyanın birçok yerinde uygulanmaya başlanmış�r. Bu sistemlerin bu şekilde yaygınlaşmasının nedeni

enerji verimliliği ve termal konfor avantajlarının görülmesidir. Gelecekte de şüphesiz bu tarz düşük sıcaklıkta

ısıtma - yüksek sıcaklıkta soğutma sistemleri daha da yaygın hale gelecek�r.

Unico Bina Çözümleri A.Ş. 'ye AR-GE hizme� veren Mir Araş�rma ve Geliş�rme A.Ş. şirke�nde bu proje üzerine;

7 kişilik bir ekip olan Isı, Enerji, Akışkan Araş�rmaları Birimi, çeşitli üniversitelerden akademisyen danışmanlar ve

mul�-disiplin araş�rmacılar birlikte çalışmış, her detayın üzerinde mesai harcanması sonucu, önemli bilgi birikimi

ve tecrübe oluşturulmuştur. 

Ayrıca dünya genelinde ancak çok az firmanın sahip olduğu 'Bina İklimlendirme Test Laboratuvarımız' sayesinde

LEXRAD sistemlerinin gerçek şartlardaki performansları ve standart testleri firma bünyemizde gerçekleş�rilmiş�r. 

Son olarak ise Dizayn Grup firmasının AR-GE kültürü, piyasa tecrübesi bu sistemin tercih edilebilirliği için önemli bir

güven sağlamaktadır.  

16.          LEXRAD sistemleri enerji tükemini ar�rır mı?
Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemi önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. Hem AR-GE ekibimizin yap�ğı çalışmalar hem de literatürde bununla ilgili yayınlar buradaki tasarruf
rakamlarını doğrulamaktadır.

17.          LEXRAD sistemleri LEED, BREAM ser�fikaları için ekstra puan ge�rir mi?
LEXRAD panelleri LEED ve BREAM gibi ser�fikaların şart koştuğu iç hava kalitesi ve enerji verimliliği konularında binanın
 istenilen özellikleri sağlamasına ve bu alandaki puanlamadan ih�yaç duyulan puanları almasına yardımcı olmaktadır. 
Fakat kesinlikle ekstra bir puan ge�rmesi veya ser�fika garan�si söz konusu değildir. Bu �p yeşil bina ser�fikalarına hak
kazanılması için bir çok farklı alanda kriterin sağlanması gereklidir. 

18.         Sistemin kurulduğu odalarda yaşam alanı daralır mı?
Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemi ince yapıda (detayları sistemler bölümünde) olduğundan mahalde herhangi bir 
daralma gerçekleş�rmez. Ayrıca paneller duvara monte edildiğinde duvar yüzeyi kaba ve ince sıva gerek�rmediğinden
mahal içerisinde sadece kendi kalınlığı kadar yer kaplayacak�r.  Dolayısıyla standart alçıpan duvar sistemlerinin kapladığı
alan kadar yer kaplayacak�r. Sistem radyatör, klima gibi görünür şekilde olmadığından mahal içerisinde alan daralması 
oluşturmamakta, aksine iç mimarlar için rahat tasarım olanağı sağlanmaktadır.   

19.        Sistem kurulduktan sonra sistemin herhangi bir ekipmanı oda içerisinde görünür mü?
Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemi kurulduktan sonra oda içerisinde herhangi bir ekipman gözükmez, sistem monte 
edildiğinde oda içerisinden görünen yüzey düz bir duvar olarak görülür. Sistem pasif olarak ısıtma ve soğutma
gerçekleş�rir. 

20.       Sistem kışın ısıtma durumunda havayı kurutur mu?
Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemimizin yüzey sıcaklık aralığı 25 - 40 °C olmaktadır. Bu sıcaklık aralığında klasik radyatörlü 
sistemlerde görülen havanın kuruması etkisi görülmemektedir. Klasik sistemler, yüzey sıcaklıkları  70 °C'lere kadar çık�ğı
için havanın kurumasına sebep olmaktadır. 

21.       LEXRAD sistemlerinin garan� süresi ne kadardır?
LEXRAD sisteminin garan�si süresi sistemin içerdiği yapı elamaları ve ısıtma sisteminin garan� ömrü ile aynıdır. 
. 
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22.       Duvardan ısıtma/soğutma uygulamasında, kullanılabilecek duvar alanı nasıl tespit edilir?
Duvardan ısıtma/soğutma uygulamasında, şeffaf alanlar ve panel montajı yapılamayacak alanlar toplam alandan çıkar�larak 
kullanılabilecek duvar alanı hesaplanır. 

23.      Duvardan/tavandan ısıtma/soğutma uygulaması yapıldığında, tablo, saat vb. ürünler asılabilir mi?
Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri yapıldığında üzerine normal alçıpan duvar/tavana asılabilen her şey bu iklimlendirme 
yüzeylerine de asılabilir. Fakat asılacak bölgenin sistem borularına denk gelmemesi için termal filmler kullanılmalıdır

24.      Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri kullanıldığında ses yalı�mı nasıl olur?
Yüksek ses yalı�m gereksinimi olan projelerden taş yünü kullanılan özel sistemlerimiz kullanılabilir, bu sayede istenilen ses 
yalı�m gereksinimleri de sağlanmış olur. 

25.      Soğutma sezonunda panellerin üzerinde yoğuşma meydana gelir mi?
Soğutma durumunda özellikle sıcak ve nemli bölgelerde, artan nemden dolayı panel yüzeylerinde yoğuşma riski oluşmaktadır. 
Bu yüzden nemin kontrol al�nda tutulması gerekir. Kontrol sistemi bölümümüzde detaylı anla�ldığı gibi soğutma
uygulamalarımızda nem kontrolü yapılmaktadır.

26. LEXRAD sistemi mahal içerisinde hava akımı oluşturur mu? 

Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri mahal içerisinde hava harake� oluşturmamaktadır. Sistemimizin kullanığı

mahallerdeki ortalama hava hızları hiçbir durumda 0,1 m/s'yi geçmemektedir. Radyatör ve özellikle klimalarla

 iklimlendirilen ortamlarda ise hava hızları ISO 7730'a göre termal konfor limi� olan 0,2 m/s'yi geçmektedir.

 Sonuç olarak LEXRAD sistemi diğer sistemler gibi havaya haraket vermediğinden herhangi bir şekilde toz kaldırmaz,

durağan hava şartlarının oluşturduğu ferah, konforlu bir ortam oluşturur.

27. Sistemin sağlığa zararlı etkileri var mıdır?

Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemlerinin hiçbir şekilde sağlığa zararlı etkisi yoktur, panel sisteminin içerisinde yer alan

malzemelerin de sağlığa zararlı etkisi yoktur. Örneğin Kanada'da son yıllarda yapılan, özel ve çok hassas hava kalitesi

standartlarının olduğu hastanelerin %80'ninde bu tarz sistemler uygulanmış�r. 

28. LEXRAD sistemleri hangi mahallerde uygulanmaktadır?

Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri farklı özelliklerde panellerin kullanılmasıyla farklı özelliklerdeki mahallerde rahatlıkla

kullanılabilir.

29. Sistem ıslak hacimlerde uygulanabilir mi?

Sistem uygulanacak alana göre alterna�f malzeme konfigürasyonlarıyla üre�lebilmektedir. Dolayısıyla ıslak/nemli

hacimlerde neme ve suya dayanıklı alçı levha malzemenin kullanıldığı paneller ıslak hacimlerde uygulanmaktadır. 

30. Konvansiyonel ısıtma/soğutma sistemine sahip bir yapı, radyant sistemlere dönüştürülebilir mi?

Konvansiyonel ısıtma-soğutma sistemine sahip yapı, kolayca radyant sisteme çevrilebilir. Mevcut binalara özgü çözümler 

üre�lebilir.

31. Radyant sistemler, kombi pompasına zarar verir mi?

Radyant sistemler kombinin pompasına hiçbir şekilde zarar vermezler, tesisa�aki basınç kaybı var olan pompanın

gücünden fazla ise kolektör sistemine ek pompa entegre edilir. 

32. Radyasyon (Işınım) ile ısıtmak-soğutmak sağlığa zarar verir mi?

Sistemin çalışma prensibi termal radyasyon (ışınım) esasına dayandığından herhangi bir sağlığa zararlı etkisi olmaycak�r. 

33. Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemi binanın enerji kayıbını ar�r mı?

Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemi kendi içerisinde yalı�m malzemesi ih�va etmektedir. Panelin arka kısmına

konumlandırılan yalı�m malzemesi panellerin ısı kayıbın engellediğinden binanın ısı kayıbını ar�rmamaktadır. Ayrıca

panellerin yalı�m içermesinden dolayı uygulama yapılan binalar aynı zamanda içten de mantolanmış olacak�r. 
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34.       Yüzeyden ısıtma-soğutma projesinde ısı kayıp kazanç hesabı değişir mi?
Yüzeyden ısıtma-soğutma sisteminin uygulandığı yüzeylerde mahalden dış ortama herhangi bir ısı kayıp/kazancı
olmaycak�r. Çünkü kışın panel yüzey sıcaklığı oda sıcaklığından yüksek, yazın ise düşük olacak�r. Dolayısıyla mahal ısı
kayıp/kazançları şeffaf alanlar ve panel döşenmeyen yüzeylerden olacak�r. Konu ile alakalı detay hesaplama metodolojisi
kısmında verilmiş�r. 

35.       Bu sistemle tavandan ısıtma da yapılabilir mi?
Sistem hava harake�nden ziyade radyasyon esasına göre çalış�ğından ısıtmanın tavandan yapılması durumunda bile bir 
ısıtma yükünü karşılayabilmektedir. Yap�ğımız deneysel çalışmalarda tavandan ısıtma durumunda taşınımla

2 2olan ısı transfer katsayısı 0,5 W/m .K, radyasyonla olan ısı transfer katsayısı 5,5 W/m .K, toplam ısı transfer katsayısı ise
2 6 W/m .K olduğu görülmüştür. 

36.       Neden yerden ısıtma yerine tavandan ısıtma ?
2 2Yerden ısıtmada taşınımla olan ısı transfer katsayısı 4,5 W/m .K, radyasyonla olan ısı transfer katsayısı 5,5 W/m .K, 

2toplam ısı transfer katsayısı ise 10 W/m .K olduğu görülmüştür. Teoride yerden ısıtma sisteminin toplam ısı tranfer
katsayısı tavandan ısıtma sistemine göre % 40 daha fazla olmasına rağmen pra�kte aşağıdaki dezavantajlarından
 dolayı ısıl performansdan dolayı oluşan bu fark kapanmaktadır:

    Yerden ısıtma borularının üzerinde kalın şap varken, tavandan ısıtma borularının bulunduğu kesi�n önünde 
sadece 5 mm'lik alçıpan vardır. Bu durumda yerden sisteminin termal direnci %70 daha fazla olmaktadır.
    Tavandan ısıtma sisteminin önünde radyasyon etkisini kesen herhangi bir bariyer yokken yerden ısıtma 
sisteminin üzerinde halı, koltuk gibi ev eşyaları bulunmaktadır. Bu da teoride gerçekleşecek ısı transferini önemli miktarda
düşürecek�r. 
   Yerden ısıtma sistemi tavandan ısıtma sistemine göre daha geç rejime girmektedir. 

37.       Sistemin montajı kolay mıdır?
Yüzey ısıtma-soğutma sistemi kuru ve modüler bir sistem olduğundan montajı da çok kolaydır. Klasik alçıduvar ve asma 
tavan montajının uygulandığı sistemin montajı alçıpan ve asma tavan montajı kadar kolay ve basi�r.
 

38.       Sistem monte edildikten sonra üzerine ne gibi işlemler uygulanır? 
Tavan ve duvar sistemin montajından sonra bağlan� noktalarına ince alçı/sıva çekilerek yüzeyler düzleş�rilip, üzerine 
direkt boya yapılabilir hale ge�rilir. Sistem monte edildikten sonra üzerine yeni alçıpan, kaba sıva yapılmasına gerek
olmamaktadır. 

39.       Sistemin kullanılacağı duvar-taban gibi yüzeylerden elektrik kabloları geçirilebilir mi?
Duvar ve tavan uygulamalarında profilli montajlarda yüzey ısıtma-soğutma sistemi ile duvar arasındaki boşluktan elektrik 
tesisa� kabloları geçirilebilir. Yapış�rma uygulamalarında ise panellerin arasından veya panellerin alt-üst boşluklarından
elektrik tesisa� kabloları geçirilebilir. 

40.       Sistem gürültü çıkarır mı?
Sistem içerisinde su çok düşük hızlarda haraket etmektedir. Örneğin radyatörlerde dolaşan suyun hızı 1 m/s'yi bulurken, 
LEXRAD sistemimizde su hızları maksimum 0,2 m/s arasında olmaktadır. Bu yüzden yüzey ısıtma soğutma sistemlerde
herhangi bir akıştan dolayı bir gürültü oluşmayacak�r. 

41.       Sistemin kullanıldığı yüzeylere darbe geldiğinde zarar görür mü?
Duvardan ısıtma-soğutma sistemimizde kullanılan alçıpanlar 15 mm kalınlığından darbe dayanımı yüksek�r. Bu yüzden 
normal şartlardaki herhangi bir darbede kolayca kırılması mümkün olmayacak�r. Ayrıca paneller arasındaki aks aralıkları
standartlların önerdiği şartları sağladığından panellerin monte edildikten sonraki sağlamlığı konusunda da herhangi 
bir risk oluşmayacak�r.
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42. Yüzeyden ısıtma-soğutma sistemi kullanıldığında odanın yüzeyleri çok sıcak veya çok soğuk

 olur mu?

Daha önce de belir�ği gibi sistem ısıtmada düşük, soğutmada ılık yüzey sıcaklıklarında çalış�ğından, tavandaki sıcaklık

aralığı yıl boyunca 17 °C – 29 °C, duvarda 17 – 35 °C, zeminde ise 20 – 29 °C aralığında olacağından. Herhangi bir

konforsuzluk oluşturacak çok sıcak veya çok soğuk bölgeler oluşmayacak�r. 

43. Sistemin yangın sını� nedir?

Projelerdeki yangın sını� gereksinimlerine göre alterna�f panel konfigürsyonlarımız bulunmaktadır. Yalı�m malzemesi 

olarak taş yününden oluşan panellerimiz ve yangın sını� A1 olan özel alçıpandan üre�lmiş panellerimiz mevcu�ur. 

44. Tavandan ısıtma-soğutma sistemi kaç metre kat yüksekliğine kadar uygulanabilir?

Sistem esas olarak radyasyonla ısıtma-soğutma yap�ğından yüksekliğin etkisi hava harake� esasına dayanan klasik

sistemlere göre daha düşük olmaktadır. 7 metre yüksekliğe kadar teknik katalogta belir�len kapasiteler geçerlidir.

Daha yüksek kat yükseklikleri için tasarım güç değerleri revize edilerek güncellenerek hesap yapılacak�r. 

45. Sistem yoğuşmalı kazan/kombi sistemlerinin verimliliğini etkiler mi?

Teorik olarak baca gazındaki su buharını – gaz karışımının yoğuşması için tesisa�an yoğuşmalı kazana dönen suyun

sıcaklığının en fazla 55 °C'de olması gerekir. Klasik radyatör sistemlerinde özellikle enerji ih�yacının fazla olduğu

zamanlarda 80 – 60 °C sıcaklıkları arasında çalışmakta ve bu nedenle kombi/kazanda yoğuşma gerçekleşememektedir.

Bu nedenle ülkemizde yoğuşmalı kombilerin sezonsal verimlilikleri %85'i geçememektedir. 

LEXRAD yüzeyden ısıtma-soğutma sistemi düşük sıcaklıklarda çalış�ğından dönüş suyu sıcaklıklığı 30-35 °C

mertebelerinde olmaktadır. Bu sayede önemli miktarda yoğuşma geri kazanımı elde edilerek baca gazından

maksimum derecede fayda sağlanacak�r. Sonucunda yoğuşmalı kombilerin verimliliği LEXRAD sistemiyle

kullanıldığında, klasik yüksek sıcaklıkla çalışan radyatör sistemine göre %15'e kadar artmaktadır. 

46. 35 °C'de jeotermal kaynağım var bu sistemde değerlendirebilir miyim?

Düşük sıcaklıklardaki jeotermal kaynaklar bu sistemle rahatça değerlendirilebilir. 

47. LEXRAD sistemi farklı enerji kaynaklarıyla entegre çalışabilir mi?

Klasik sistemlere entegre edilen tüm enerji kaynakları LEXRAD sistemine de entegre edilebilir. 

48. Yüksek sıcaklıkta kaynağım var bu sistemde kullanabilir miyim?

Yüksek sıcaklıkta (merkezi ısıtma gibi) sıcak su sisteme entegre edilmek isteniyor, kolektör istasyonuna eklenecek karışım

istasyonuyla yüksek sıcaklık istenilen seviyeye ge�rilip kullanılabilir
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HVK İnşaat Kentsel 
Dönüşüm Konutları / İzmir
Sistem : Unico Bina Enerji 
Çözümleri Radyant 
Isıtma  Ve Soğutma Sistemi
Isı Kaynağı: Hava Kaynaklı 
Isı Pompası

10  REFERANSLAR
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Konut Büyükçekmece 
İstanbul : 
Unico Bina Enerji 
Çözümleri Radyant 
Isıtma  Ve Soğutma Sistemi
Isı Kaynağı: Elektrikli Kombi
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HVK İnşaat Ofis İzmir
Sistem : Unico Bina Enerji 
Çözümleri Radyant 
Isıtma  Ve Soğutma Sistemi
Isı Kaynağı: Hava Kaynaklı 
Isı Pompası
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Mir Araş�rma ve Gelişterme 
A.Ş Merkez Laboratuvar Binasi 
/ İSTANBUL
Sistem : Unico Bina Enerji 
Çözümleri Radyant 
Isıtma  Ve Soğutma Sistemi
Isı Kaynağı: Hava Kaynaklı Isı 
Pompası + Yoğuşmalı Kombi
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 Yıldız Teknik Üniversitesi İdari 
Bina / İSTANBUL
Sistem : Unico Bina Enerji 
Çözümleri Radyant 
Isıtma  Ve Soğutma Sistemi
Isı Kaynağı: Toprak Kaynaklı Isı 
Pompası 

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 



AB Desteklediği Soma Termik
Santralinden Alınan A�k ısı İle 
34 Konutun  Isı�lması
Sistem : Unico Bina Enerji 
Çözümleri Radyant 
Isıtma  Ve Soğutma Sistemi
Isı Kaynağı: Termik Santral A�k 
Isı

DEVAM EDEN PROJELER
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 UNİCO BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Binası, Ofis:1 B - 26 A Başakşehir - İST.

Tel: (+90) 212 954 09 96
 www.unicobinacozumleri.com

 

BİNA ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144

