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Yoğuşmalı Cihazlar



Kaskad Sistemler



Kaskad Sistemler



Solar Enerji Sistemleri













Basınçlı sistemler

Doğal sirkülasyonlu (Termosifon) sistemler

Drainback (Basınçsız )Sistemler

Solar Sistemler

Hava kolektörleri 



Basınçlı Solar Sistemler



Drainback Sistemlerin Çalışma Prensibi

• Sistem Donmaya Karşı Korumalı 

• Aşırı ısınmalara Karşı korumalı (Stand-by konumda)

DB Sistemlerin en önemli avantajları, ilaveten Genleşme deposu, 

Emniyet Ventili ve Manometreye ihtiyaç duyulmamasıdır.



Isı Pompaları













Solar Enerji ile Takviye ısıtma ile

Drainback Solar Sistemler



Soğutma Sistemleri 



ErP Eco Dizayn Direktifi ‘’Sezonsal Verimlilik’’

A sınıfı B sınıfı gibi enerji etiketlerinin enerji verimliliğini tam ifade etmemesinden dolayı ,

Eco Dizayn Direktifi (ErP) uyarınca Avrupa ülkeleri 2013 yılından itibaren ısıtma ve soğutma cihazlarının gerçek enerji verimliliğini ölçen Sezonsal Verimlilik kriterlerine 

geçildi.

Gerçek çevresel etkilerin dikkate 

alınmasını ve enerji tasarrufu 

performansı artırılmasını amaçlayan bu 

uygulamayla birlikte,klimalarda kullanılan 

‘’nominal verimlilik’’ yönteminin yerini ‘’ 

Sezonsal Verimlilik’’alırken,nominal enerji 

verimliliğini gösteren A sınıfı ve B sınıfı 

gibi enerji etiketlerinin yerini de Sezonsal 

Verimlilik etiketleri almaktadır.

Nominal verimlilik yöntemi ile cihazların 

enerji performansları sembolik sıcaklıklara 

(6°C – 35 °C) paralel 

ölçümlenirken,Sezonluk Verimlilik 

kriterlerine göre yapılan ölçümlerde 

cihazların gerçek hayatta kullanılan sıcaklık 

değerlerine eş değer enerji verimlilikleri 

belirleniyor.Yani nominal verimlilik bir 

klimanın nominal koşullarda ne kadar 

verimli çalıştığını gösterirken,Sezonsal 

Verimlilik;bir klimanın tüm bir soğutma veya 

ısıtma sezonu boyunca ne kadar verimli 

çalıştığını net olarak ortaya koyuyor.

< 6kW 6-12 kW

SEER SCOP SEER SCOP

4,3 3,8 4,6 3,8



 Direkt güneş enerjisinden gelen etkileri azaltarak  Güneşten gelen soğutma yükünü 

%20 ila % 90 arasında azaltılabilir.Bu işlem gölgelenme elemanları ile 

gerçekleştirilebilmektedir. (Pancur,Perde,Cam,izolasyon)

 Havalandırma işemleri özellikle güneş enerjisinden gelen etkinin azaldığı saatlerde 

yapılmalıdır.

 Isı yayıcı etkisi fazla olan  elektrikli aletlerden mümkün olduğunca kaçınılması gerekir.

 İstenen konfor şartlarını optimize etmek. Dış ortam sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı  

arasındaki fark  7C civarında olmalıdır. Sıcaklığını 1C arttırmak yıllık soğutma enerji 

tüketimini %10 civarında arttıracaktır.

Enerjiyi Tasarruflu  Kullanma 



Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Soğutma sisteminin kurulumunundan önce yukarıda bahsedilen ön çalışmaların yapılması ilk etapta hesaplanacak olan soğutma kapasitesini %20 ila -

%40 arasında daha düşük kapasitelerde ekipman seçimine sebep olacaktır.



Endüstriyel Yapılarda Kullanılan  Sistemler 

 VRF Sistemler
 Chiller grupları
 Isı Pompaları (Su,Toprak,Hava)




