
Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları

Fan Coil Mekanik Tesisatı

Newtherm Montaj Setleri

Döşemeden Isıtma + Fan Coil ile Serinletme

Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, 
dijital veya mekanik duvar tipi termostatları 
ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem 
bazında teslim edilmektedir.

Drenaj pompaları özel istek teslimat 
kapsamında mevcuttur.

Debi ayarlı dağıtım kollektörleri ve oksijen 
bariyerli, kangal boru sistemi kullanılarak 
Fan Coil cihazlarının bina içi mekanik 
tesisatı, sistemin fonksiyonel güvenilirliği 
sağlanmış ve yatırım maliyeti asgari seviyeye 
indirilmiş bir şekilde kısa sürede monte 
edilebilmektedir.

Statik basınç, ısı transfer gücü, sirkülasyon 
debisi ve basınç kayıpları gibi kriterler 
dikkate alınarak seçilen tesisat ekipmanları, 
fonksiyonları birbirini tamamlayan "Montaj 
Setleri" olarak ürün programımızda 
bulunmaktadır.

Konfor gereksinimi yüksek olan mekanlarda, 
Newtherm Fan Coil cihazları döşemeden 
ısıtma tesisatıyla birlikte kullanılarak 
enerji tüketimi azaltılmış, mükemmel bir 
iklimlendirme sağlanabilmektedir.
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Fan Coil cihazlarını dinamik balanslama vanası 
kullanımına gerek olmayan tesisatlara bağlamak 
için, Aç/Kapa fonksiyonlu termal motorlu 2 yollu, 
3 yollu veya 3 yollu + bypass hatlı kombine vanalar 
kullanılmaktadır.

Gereken su debilerine uygun olarak genellikle ½" veya 
¾" boyutunda seçilen bu vanalar, tesisatın kurgusuna 
göre, geliş veya dönüş suyu hattına bağlanabilmekte 
ve 220 veya 24 VAC elektrik sinyaliyle kontrol 
edilmektedir.

Geliş ve dönüş hattı üzerinde manuel kontrollu 
küresel tip kesme vanaları ve Y tipi bir pislik tutucu 
kullanımı da cihazlara servis verebilme kolaylığı için 
gerekmektedir.

Birçok uygulamada cihazların geliş ve dönüş suyu 
tesisatına ısı yalıtımlı, paslanmaz çelik f lex hazır 
bağlantı setleriyle bağlanması tercih edilmektedir.

Tesisatın içindeki basınç değişimlerinden etkilenmeden, 
her Fan Coil cihazına gelen suyun debisini 
sabitleyebilmek için, dönüş hattı üzerinde dinamik 
balanslama vanalarının kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Dinamik balanslama vanalarının kullanıldığı ısı 
dağıtım sistemlerinde işletim konforunun yanı sıra 
enerji verimliliği de yükselmektedir.

Optima Compact serisi motorlu tip vanalarımız, 
dinamik balanslama fonksiyonun yanı sıra 220 veya 
24 VAC seçeneklerinde elektrik kontrollu Aç/Kapa  
yapabilme özelliğine de sahiptir.

Set edilen debisi belli bir aralıkta sabit ayarlı kartuşlu 
tip Alpha serisi ve set edilen debisi belli bir aralıkta 
manuel ayarlanabilen S serisi dinamik balanslama 
vanalarımız ise, tesisat devresinde termal motor 
kontrollu Aç/Kapa vanaları kullanılan Fan Coil 
cihazlarının dönüş hattı üzerine takılabilmektedir.
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Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

BK 1¼˝ - 6x¾˝+2x1˝

Cihazlara Bağlantı
Sayıları ve Çapları

Tesisata Bağlantı
Çapı

Bağlantı Kollektörü

Newtherm Fan Coil Bağlantı Kollektörleri
Fan Coil bağlantı kollektörleri aynı mekânda 
kullanılan birden fazla Fan Coil cihazının, ortak bir 
bağlantı sistemi üzerinden, binanın ana tesisatına 
bağlantısını gerçekleştirmek için geliştirilmiştir.

Tesisata standardizasyon getirmek, montajı 
kolaylaştırmak, tesisatın fonksiyonel güvenilirliğini 
sağlamak ve teknik doğrulardan taviz vermeden 
yatırım maliyetlerini düşürebilmek Newtherm 
bağlantı kollektörlerinin ana amacıdır.

Bağlantı kollektörleri çoğunlukla;
- Gidiş ve dönüş kollektörleri
- Kollektörlerin üzerindeki tesisat ekipmanları
- Askı kelepçeleri ve yalıtım malzemelerinden
oluşan, kullanıma hazır "Montaj Setleri" olarak 
teslim edilmektedir.

Kollektörlerin ana tesisata ve Fan Coil cihazlarına 
bağlantı çapları, Fan Coil bağlantı sayıları ve 
kollektör üzerine monte edilen tesisat ekipmanları 
proje bazında belirlenebilmektedir.

Kollektörlerin ana tesisata bağlantı çapları;
1˝ (Q ≤ 3500 L/h)
1¼˝ (Q ≤ 7000 L/h)
1½˝ (Q ≤ 10000 L/h)
2˝ (Q ≤ 16000 L/h)
2½˝ (Q ≤ 25000 L/h)
olarak 5 değişik seçenekte mevcuttur.

Kollektörlerin Fan Coil cihazlarına bağlantı çapları ise;
¾˝ (Q ≤ 1500 L/h)
1˝ (Q ≤ 2500 L/h)
1¼˝ (Q ≤ 5000 L/h)
olarak 3 değişik seçenekte mevcuttur.

Bağlantılar aynı kollektörün üzerinde farklı sayıda ve 
farklı çaplarda da üretilebilmektedir. (Örneğin ana 
bağlantı çapı 1¼˝ olan bir kollektörün üzerinde 2x1˝ 
ve 6x¾˝ Fan Coil bağlantı ağzı bulunabilmektedir).

Kollektörün üzerine monte edilen tesisat ekipmanları; 
ana kesme vanası, pislik tutucusu, termomanometre, 
otomatik hava tahliye purjörü, hortum bağlanabilen 
doldurma/boşaltma vanası ve Fan Coil çıkışlarındaki 
kesme vanaları olarak standart teslimat kapsamında 
kabul edilmektedir.

Kollektörün üzerine, proje bazlı olarak monte 
edilebilen; balanslama vanaları, kalorimetreler, on/
off kontrollu 2 veya 3 yollu vanalar, 3 yollu motorlu 
karışım vanası, sirkülasyon pompası, yerden ısıtma/
serinletme sistemine entegrasyon bağlantıları ve 
otomatik kontrol donanımları ise özel istek teslimat 
kapsamındadır.

İşletme basıncı ≤10 bar, su sıcaklığı ≤60°C arasında 
olan ısıtma/soğutma devrelerinde; PERT, PEX,  siyah 
çelik ve bakır tesisat borularının kullanımı uygundur.

Fan Coil bağlantı kollektörleri, tesisat boruları ısı 
kayıplarına ve yoğuşmaya karşı yeterince yalıtılmalıdır.

Arkadaki tabloda dağıtım kollektörü ile Fan Coil 
cihazları arasında kullanılabilecek boruların tipleri 
(boru uzunluğu yaklaşık ≤20-30 m ve boru içindeki 
basınç kayıpları ≤20-25 kPa) ve birlikte kullanılması 
tavsiye edilen yalıtım borularının ölçüleri verilmiştir.

Fan Coil bağlantı kollektörleri
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Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Dağıtım Köllektörü ile Fan Coil Cihazları Arasında Kullanılabilecek Tesisat ve Yalıtım Boruları

Fan Coil Cihazı Q (∆T=5°C için) Kollektör 
Bağlantı 

Çapı

Tesisat Borusu Dış Çapı 
ve Et Kalınlığı (mm)

Yalıtım Borusu İç Çapı 
ve Et Kalınlığı (mm)

Tipi 45/40 
(kW)

7/12 
(kW) L/h L/s Pert 

Boru
Çelik
Boru

Bakır
Boru

Pert 
Boru

Çelik 
Boru

Bakır 
Boru

PFP025 1,1 1,0 190 0,05 ¾˝ 16x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 15x1 (⅝̋ ) 18x9 28x13 15x19

PFP040 1,8 1,9 360 0,10 ¾˝ 16x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 15x1 (⅝̋ ) 18x9 28x13 15x19

PFP060 2,6 2,5 470 0,13 ¾˝ 20x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 18x1 (¾˝) 22x9 28x13 18x19

PFP080 3,5 3,5 660 0,18 ¾˝ 20x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 18x1 (¾˝) 22x9 28x13 18x19

PFP100 4,5 4,3 800 0,22 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 22x1 (⅞̋ ) 28x13 28x13 22x19

PFP04GV 2,1 1,9 360 0,10 ¾˝ 16x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 15x1 (⅝̋ ) 18x9 28x13 15x19

WFC025E 1,7 1,7 470 0,13 ¾˝ 20x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 18x1 (¾˝) 22x9 28x13 18x19

PFP06GV 3,2 2,8 550 0,15 ¾˝ 20x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 18x1 (¾˝) 22x9 28x13 18x19

WFC035E 3,3 3,3 660 0,18 ¾˝ 20x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 18x1 (¾˝) 22x9 28x13 18x19

PFP08GV 4,0 3,7 690 0,19 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 18x1 (¾˝) 28x13 28x13 18x19

WFC045E 4,5 4,5 830 0,23 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 22x1 (⅞̋ ) 28x13 28x13 22x19

PFP10GV 5,2 4,8 900 0,25 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 22x1 (⅞̋ ) 28x13 28x13 22x19

PFP12GV 7,8 7,5 1350 0,38 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 22x1 (⅞̋ ) 28x13 28x13 22x19

CSQ028 3,0 2,4 520 0,14 ¾˝ 20x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 18x1 (¾˝) 22x9 28x13 18x19

CSQ045 4,8 3,9 830 0,23 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 22x1 (⅞̋ ) 28x13 28x13 22x19

CSQ053 5,7 4,6 990 0,28 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 22x1 (⅞̋ ) 28x13 28x13 22x19

CSQ072 7,7 6,3 1330 0,37 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 22x1 (⅞̋ ) 28x13 28x13 22x19

CSQ085 8,9 7,4 1540 0,43 1̋ 32x3 1̋  (33,7x3,2) 28x1,5 (1⅛̋ ) 35x13 35x13 28x19

CSQ100 10,5 8,7 1820 0,51 1̋ 32x3 1̋  (33,7x3,2) 28x1,5 (1⅛̋ ) 35x13 35x13 28x19

CST022 2,4 1,7 420 0,12 ¾˝ 20x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 18x1 (¾˝) 22x9 28x13 18x19

CST033 3,6 2,5 620 0,17 ¾˝ 20x2 ¾  ̋(26,9x2,6) 18x1 (¾˝) 22x9 28x13 18x19

CST042 4,7 3,3 810 0,23 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 22x1 (⅞̋ ) 28x13 28x13 22x19

CST046 5,1 3,6 880 0,24 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 22x1 (⅞̋ ) 28x13 28x13 22x19

CST058 6,6 4,5 1140 0,32 ¾˝ 26x3 ¾  ̋(26,9x2,6) 22x1 (⅞̋ ) 28x13 28x13 22x19

CST079 9,2 6,2 1590 0,44 1̋ 32x3 1̋  (33,7x3,2) 28x1,5 (1⅛̋ ) 35x13 35x13 28x19

CST091 10,6 7,1 1830 0,51 1̋ 32x3 1̋  (33,7x3,2) 28x1,5 (1⅛̋ ) 35x13 35x13 28x19
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Fan Coil Tesisatları İçin Boru Tipleri
Isı pompaları ve Fan Coil cihazlarıyla kurgulanmış, 
işletme basıncı ≤10 bar, su sıcaklığı 7-60°C arasında 
olan ısıtma/soğutma devrelerinde PERT, PEX, siyah 
çelik ve bakır tesisat borularının kullanımı uygundur.

Bu borularda;
- Oksijen geçirgenliğinin az
- Isıl uzama katsayısının küçük
- Sürtünme kayıplarının düşük
- İşlenebilirliğin kolay
- Kullanım ömrünün yeterli olması
gibi teknik avantajların yanı sıra, işçilik ve malzeme 
maliyetleri de makul seviyelerde oluşabilmektedir.

PERT, PEX borular kangal sarımlı olarak temin 
edilebilmekte, dış çaplarının 5 katı kadar bir yarı 
çapta (r≥5D) bükülebilmekte, dağıtım kollektörü 
ile Fan Coil cihazları arasında dirsek vb. bağlantı 
elemanları kullanılmadan direkt çekilebilmektedir.

Bu borular kendileri için özel olarak üretilmiş bağlantı 
elemanlarıyla (press fittings) birlikte kullanılmaktadır. 

PERT. PEX boruların tesisat bağlantıları sabit uçlu 
fittingler kullanılarak da yapılabilmektedir. 16x½ ,̋ 
20x½ ,̋ 20x¾ ,̋ 26x¾ ,̋ 26x1̋ , 32x1̋ ve 32x1¼˝ çaplarında 
bağlantı geçişleri mevcut olan somunlu, yüzüklü bu 
bağlantı elemanlarıyla boruların tekrar sökülebilir 
nitelikte dağıtım kollektörlerine ve armatürlere 
bağlantılarını yapmak mümkün olmaktadır. 

TSEN 10255 normuna uygun, SRM siyah çelik borular 
6 m boylarda temin edilebilmekte, dış çaplarının 5 katı 
kadar bir yarı çapta (r≥5D) bükülebilmekte, dağıtım 
kollektörü ile Fan Coil cihazları arasında dirsek vb. 
bağlantı elemanları kullanılarak çekilebilmektedir.

Çelik borular genellikle ≤2˝ çaplarda dişli, ≥2½˝ (DN65) 
çaplarda ise flanşlı tip bağlantı elemanlarıyla birlikte 
kullanılmaktadır. Buna göre ≤3˝ çaplarda tesisatlar 
yapılırken borulara pafta takımları kullanılarak diş 
açılmakta, daha büyük çaplarda ise kaynak yapma 
metodu tercih edilmektedir.

Isı pompaları ve Fan Coil cihazlarıyla kurgulanmış 
tesisatlarda siyah döküm, dişli tip bağlantılar 
kullanılmalı, yüzeyi elektrogalvaniz kaplı bağlantılar 
ve galvaniz borular kullanılmamalıdır.

Oksijen bariyerli PERT, PEX tesisat borusu

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Siyah çelik tesisat borusu

Bakır tesisat borusu

PERT, PEX tesisat borusu bağlantı elemanları
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Fan Coil Tesisatları İçin Yalıtım Boruları

Fan Coil bağlantı boruları, ısı kayıplarına ve yoğuşmaya 
karşı yalıtılmalıdır.

Yoğuşma havanın içindeki su buharının, ortam 
sıcaklığı ve bağıl nem miktarına bağlı olan terleme 
sıcaklığından daha düşük bir yüzeye temas etmesi 
sonucu gaz halinden sıvı haline geçmesidir.

Isı yalıtımı yapılmazsa, yoğuşma borunun dış 
yüzeyinde oluşmaktadır.

Isı yalıtımı ince yapılırsa, yoğuşma yalıtım malzemesinin 
dış yüzeyinde oluşmaktadır.

Seçilen ısı yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon 
direnç katsayısının küçük olduğunda ise, yoğuşma 
boru ile yalıtım malzemesi arasında ve yalıtım 
malzemesinin kendi içinde oluşmaktadır.

Yoğuşma oluşmaması için, seçilen yalıtım malzemesinin 
hem su buharı difüzyon direnç katsayısının yeterince 
yüksek, hem de et kalınlığının yeterli miktarda 
olması gerekmektedir.

Borular polietilen köpük, elastomerik köpük ve sentetik 
kauçuk köpüğü gibi kapalı gözenekli malzemelerle 
yalıtılmalıdır. 

Cam yünü gibi açık gözenekli, lif li malzemeler 
yalıtım borusu olarak kullanılmamalıdır.

PERT, PEX boruların ısıl iletkenlik katsayısı 
(λ=0,43 W/mK), çelik boruların ısıl iletkenlik 
katsayısından (λ=52 W/mK) yaklaşık 120 kat daha 
düşük olduğundan, bu boruların dış yüzeyinde 
yoğuşma oluşmaması için gereken yalıtım kalınlığı 
çelik borularda kullanılması gerekenden daha küçük 
seçilebilmektedir.

Fan Coil tesisatlarında bakır borular da 
kullanılabilmektedir.

Ancak bakır boruların ısıl iletkenlik katsayısı λ=390 
W/mK gibi çok yüksek bir değer olduğundan, bu 
boruların dış yüzeyinde yoğuşma oluşmaması için 
gereken yalıtım kalınlığı daha büyük seçilmek 
durumundadır.

Sentetik kauçuk yalıtım borusu

Aşağıdaki tabloda termoplastik köpükten üretil-
miş yalıtım borularının özellikleri verilmiştir. 

Yalıtım 
Borusu İç 

Çapı
(mm)

Tesisat Borusu
Tipleri

PERT/PEX Siyah Çelik Bakır

15 - - 5/8˝

18 16x2 - 3/4˝

22 20x2 1/2˝ 7/8˝

28 26x3 3/4˝ 1⅛˝

35 32x3 1̋ 1⅜˝

42 - 1¼˝ 1⅝˝

48 - 1½˝ -

54 - - -

60 - 2˝ 2⅜˝

76 - 2½˝ 3˝

89 - 3˝ 3½˝

114 - 4˝ 4½˝

Isı iletkenliği: λ40 = 0,036 W/mK, λ0 = 0,032 W/mK
Su buharı difüzyon direnci: μ > 10000
Et kalınlıkları: 9 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm
Yangın performansı: DIN 4102
UV dayanıklılığı: ISO 4892-2
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