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Is› Pompalar› Hakk›nda
Genel Bilgiler
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Giriﬂ
s› pompalar›, düﬂük s›cakl›ktaki bir ›s›
kayna¤›ndan, daha yüksek s›cakl›ktaki bir ortama ›s› aktarabilen (pompalayabilen) cihazlard›r.

I

Termodinami¤in 2. yasas›na göre düﬂük
s›cakl›ktaki bir ortamdan, daha yüksek s›cakl›ktaki bir ortama enerji aktar›labilmesi ancak baﬂka bir enerji kayna¤›n›n kullan›lmas›yla mümkün olmaktad›r.

Günümüzde ›s› pompalar› yaklaﬂ›k 5 ile
1000 kW performans güç aral›¤›nda; ›s›tma ana fonksiyonunun yan› s›ra kullanma
s›cak suyu üretebilen ve gerekti¤inde so¤utma da yapabilecek özelliklerde çok
fonksiyonlu olarak pazara sunulmaktad›r.
Is› pompalar›; enerjinin verimli kullan›lmas› ve CO2 sal›m›n›n azalt›lmas› gibi insanl›¤›n iki önemli probleminin çözümüne

katk› sa¤lamaktad›r. Bu nedenle AB, Japonya ve ABD gibi ülkelerde ›s› pompas›
kullan›m› özellikle 2000 y›l›ndan itibaren
h›zla yayg›nlaﬂmaktad›r.
Fransa, ‹sveç, Norveç, Almanya, ‹sviçre,
Avusturya, ‹talya, Finlandiya ›s› pompalar›n› en çok kullanan ülkelerdir. Bu ülkelerde ›s› pompas› kullan›m oranlar› çok
yüksektir ve yeni yap›lan binalar›n büyük
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Günümüz ›s› pompalar›n›n büyük bir bölümü gaz s›k›ﬂt›rmal› (kompresörlü) tipte
olup, kompresörün çal›ﬂt›r›lmas› elektrik
enerjisi ile sa¤lanmaktad›r.
Is› pompalar› ›s›y› çektikleri (toprak, su,
hava vb.) ve ›s›y› aktard›klar› (hava, su,
vb) ortamlara göre isimlendirilmektedir.
Is›n›n aktar›ld›¤› ortam hava ise bu tür cihazlara piyasada “›s› pompas› fonksiyonlu klima” ismi de verilmektedir. “Havadan havaya”, “sudan havaya” veya “topraktan havaya” çal›ﬂan ›s› pompalar›d›r
bunlar asl›nda.
Is›n›n aktar›ld›¤› ortam su ise bu tür cihazlara piyasada sadece “›s› pompas›” ismi verilmektedir. Bunlar “havadan suya”,
“sudan suya” veya “topraktan suya” çal›ﬂan ›s› pompalar›d›r.
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Do¤al Kaynak Taraf›

Is› Pompas›

Is› Da¤›t›m Taraf›

A.. : Air (D›ﬂ Hava S›cakl›¤›):
27 °C, 35 °C
W..: Water (Ç›k›ﬂ Suyu S›cakl›¤›):
8 °C, 12 °C, 18 °C
Örnek: A35/W18 ... 14 kW
Bu ›s› pompas› 18 °C s›cakl›¤›nda so¤utma ç›k›ﬂ suyu üreterek binay› so¤utmakta
ve bu s›rada binadan ald›¤› 14 kW’l›k so¤utma enerjisini 35 °C s›cakl›¤›ndaki d›ﬂ
havaya transfer edebilmektedir.

bir ço¤unlu¤unda fosil bazl› enerji tüketen
kazan ve kombi yerine sadece elektrik
enerjisi tüketen ›s› pompalar› kullan›lmaktad›r.

Cihazlar›n etiketlerinde yazan ve kataloglar›nda verilen de¤erleri, anma de¤erleri
veya nominal de¤erleri ifadeleriyle yine eﬂ
anlaml› olarak kullan›lmaktad›r.

Türkiye’de ise havadan havaya ve asl›nda
so¤utma amaçl› çal›ﬂan klima cihazlar› d›ﬂ›nda, gerçek anlamda ›s› pompas› kullan›m› azd›r. Ancak Türkiye, sahip oldu¤u
de¤iﬂik iklim ve co¤rafya ﬂartlar› nedeniyle ›s› pompas› kullan›m›na (özellikle havadan suya ve sudan suya çal›ﬂan) çok uygundur ve bu nedenle önemli bir potansiyele sahiptir.

Terminoloji birli¤i yaratmak, katalog verilerinin karﬂ›laﬂt›r›labilir olmas›n› sa¤lamak ve ›s› pompas› üreticilerinin cihazlar›yla ilgili verdikleri bilgilerin do¤ru ve
anlaﬂ›labilir olmas›n› güvence alt›na alabilmek için kullan›lan normlardan EN
255 ve ona dayal› olarak geliﬂtirilen, 2008
y›l›nda yay›nlanan EN 14511, Avrupal›
›s› pompas› üreticilerinin kulland›¤› esas
standartt›r.
EN 14511; ›s› pompalar›n›n ›s›tma ve so¤utma performanslar›n› belli çal›ﬂma ﬂartlar›ndaki anl›k ölçüm de¤erleri olarak
vermektedir. Çal›ﬂma ﬂartlar›n› tarifleyen
harf ve rakamlar›n aç›klamalar› ﬂöyledir:

Buzdolab› ve Is› Pompas›n›n Çal›ﬂma
Prensipleri Ayn›d›r

Is› Pompalar›nda Performans
De¤erleri
Is› pompalar›n›n sahip oldu¤u performans
de¤erlerini incelerken dikkatli olmak gerekir. Üreticilerin kataloglar›nda verdikleri de¤erler farkl› iﬂletme ﬂartlar›n› baz alabildi¤i gibi, verilerin tolerans alanlar› da
farkl› standartlarda olabilmektedir.
Kataloglarda güç, kapasite veya performans kelimeleri genellikle eﬂ anlaml› olarak kullan›lmakta ve kW birimiyle verilmektedir.

1a- Havadan suya ›s›tma yapan ›s› pompalar›nda;
A../W..
A.. : Air (D›ﬂ Hava S›cakl›¤›):
-5 °C, 2 °C, 7 °C, 10 °C
W..: Water (Ç›k›ﬂ Suyu S›cakl›¤›):
35 °C, 45 °C, 55 °C
Örnek: A07/W45 ... 12 kW
Bu ›s› pompas›, 7 °C s›cakl›¤›ndaki d›ﬂ havadan ›s›y› al›p, 45 °C s›cakl›¤›nda ç›k›ﬂ
suyu üretmektedir ve bu s›rada 12 kW’l›k
›s›tma enerjisi transfer edebilmektedir.
1b- Havadan suya so¤utma yapan ›s›
pompalar›nda;
A../W..

2a- Sudan Suya Is›tma Yapan Is› Pompalar›nda;
W../W..
W..: Water (Kaynak Taraf›nda Su S›cakl›¤›):
7 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C
W..: Water (Ç›k›ﬂ Suyu S›cakl›¤›):
35 °C, 45 °C, 55 °C
Deniz, kuyu, göl, akarsu gibi bir kaynaktan al›nan su ›s› pompas›n›n içinde dolaﬂt›r›larak enerjisi ç›k›ﬂ suyuna aktar›lmaktad›r.
Örnek: W15/W45 ... 12 kW
Bu ›s› pompas› 15 °C s›cakl›¤›ndaki kaynak suyundan ›s›y› al›p, 45 °C s›cakl›¤›nda ç›k›ﬂ suyu üretmektedir ve bu s›rada 12
kW’l›k ›s›tma enerjisi transfer edebilmektedir.
2b- Sudan Suya So¤utma Yapan Is› Pompalar›nda;
W../W..
W..: Water (Kaynak Taraf›nda Su S›cakl›¤›):
7 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C
W..: Water (Ç›k›ﬂ Suyu S›cakl›¤›):
7 °C, 12 °C, 18 °C
Örnek: W20/W18 ... 14 kW
Bu ›s› pompas› 18 °C s›cakl›¤›nda ç›k›ﬂ suyu s›cakl›¤› üreterek binay› so¤utmakta ve
bu s›rada binadan ald›¤› 14 kW’l›k
so¤utma enerjisini 20 °C s›cakl›¤›nda ›s›
pompas›na gelen kaynak suyuna aktarmaktad›r.
3a- Topraktan Suya Is›tma Yapan Is›
Pompalar›nda;
B../W..
B.. : Brine (Salamura= Su+Glikol S›cakl›¤›):
-5 °C, 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C
W..: Water (Ç›k›ﬂ Suyu S›cakl›¤›):
35 °C, 45 °C, 55 °C
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Bu tür ›s› pompalar›nda kaynak taraf›nda
polietilen (PE) borular›n içinde donmaya
karﬂ› yeterince korunmuﬂ su-glikol (salamura) kar›ﬂ›m› dolaﬂt›r›lmaktad›r. Borular toprak alt›na döﬂenmekte, topra¤›n veya kayalar›n içine delinmiﬂ kuyulara sark›t›lmaktad›r. Is› pompas›yla çevre (kaynak) aras›ndaki ›s› transferi, borular›n
içinde dolaﬂt›r›lan salamura (brine) taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Asl›nda borular
topraktan baﬂka ortamlara (örne¤in deniz, göl ve akarsular›n içine) da serilebilir.
Bu nedenle bu tip ›s› pompalar›na “toprak
kaynakl›” yerine “salamura kullanan” ›s›
pompalar› demek belki daha do¤ru olabilir.
Örnek: B5/W35 ... 14 kW
Bu ›s› pompas› geliﬂ s›cakl›¤› 5 °C olan salamuradan ›s›y› al›p, 35 °C s›cakl›¤›nda
ç›k›ﬂ suyu üretmektedir ve bu s›rada salamuradan binaya 14 kW’l›k ›s›tma enerjisi
transfer edebilmektedir.
3b- Topraktan Suya So¤utma Yapan Is›
Pompalar›nda;
B../W..
B.. : Brine (Salamura S›cakl›¤›):
5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C
W..: Water (Ç›k›ﬂ Suyu S›cakl›¤›):
7 °C, 12 °C, 18 °C

Is› Pompalar›nda Verim De¤erleri

EE
Is› pompalar›n›n belli çal›ﬂma ﬂartlar› alt›nda ›s› transfer edebilme, yani ›s›tabilme
veya so¤utabilme kapasitelerine ›s› pompalar›n›n performans› dendi¤ini söylemiﬂtik. Ancak ›s› pompalar›nda performans
de¤erleri, o performans›n yarat›ld›¤› iﬂletme ﬂartlar›ndaki “çal›ﬂma verimleriyle”
birlikte de¤erlendirildi¤inde anlam kazan›r. Verimin birlikte de¤erlendirilmedi¤i
performans rakamlar› kendi baﬂlar›na
fazla bir ﬂey ifade etmez.
Performans ve verim de¤erleri birbirinden
ayr›lmaz ikiz kardeﬂler gibidir ve önceden
tariflenmiﬂ, belli iﬂletme ﬂartlar›nda ölçülüp verilmelidir. Aksi durumda ›s› pompas› üreticilerinin verilerini birbiriyle k›yaslamak mümkün olmaz, ilgilenenler yan›lt›lm›ﬂ olur ve yanl›ﬂ seçilen cihazlarla yap›lan uygulamalar iyi sonuç vermez.
Güneﬂ Enerjisi

Is› pompas›
insano¤lunun bildi¤i
en ekonomik ›s›tma
sistemlerinden biridir.
Enerjisinin büyük bir
do¤adan
Jeotermal Enerji bölümünü
(toprak, su, hava) al›r.
Is›tma Enerjisi

Örnek: B15/W12 ... 16 kW
Bu ›s› pompas› 12 °C s›cakl›¤›nda ç›k›ﬂ suyu s›cakl›¤› üreterek binay› so¤utmakta ve
bu s›rada binadan ald›¤› 16 kW’l›k so¤utma enerjisini 15 °C’de ›s› pompas›na gelen
salamuraya aktarmaktad›r.
Üreticilerin cihazlar›n›n anma (nominal)
performanslar›n› ifade etmek için en çok
kulland›klar› EN 14511’e uygun ölçüm
noktalar› ﬂunlard›r:
• Hava kaynakl› ›s› pompalar›nda:
A2/W35
A7/W35
A35/W8
• Su kaynakl› ›s› pompalar›nda:
W0/W35
W10/W35
W20/W8
W10/W18
• Toprak kaynakl› ›s› pompalar›nda:
B0/W35
B20/W8
B10/W18

Elektrik
Enerjisi
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Bu nedenle EN 14511 normu, ›s› pompalar›nda performans›n yan›s›ra verimin de
nas›l tariflendi¤i ve hangi iﬂletme ﬂartlar›nda ölçülece¤ine dair net standartlar getirmiﬂtir.
Is› pompas› ›s›tma yaparken verim de¤eri
“Etkinlik Katsay›s›” denilen COP (Coefficient of Performance) terimiyle, so¤utma
yaparken ise verim de¤eri “Enerji Etkinlik
Oran›” denilen EER (Energy Efficiency
Ratio) terimiyle ifade edilmektedir.
Binaya verilen ›s›tma enerjisi
COP =
Kompresörün çekti¤i elektrik enerjisi
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Binadan çekilen so¤utma enerjisi
EER =
Kompresörün çekti¤i elektrik enerjisi
COP ve EER belli iﬂletme ﬂartlar› için ölçülmüﬂ anl›k de¤erlerdir. Üreticiler bu de¤erleri verirken cihazlar›n salt ›s› çevrim
prosesini dikkate almal›d›rlar ve cihazlar›n içinde yer alan sirkülasyon pompalar›,
iç ve d›ﬂ ünite fanlar› ve elektrik/kontrol/otomasyon donan›mlar› gibi di¤er
yard›mc› sistemlerin elektrik tüketimlerini
ve kay›plar›n› de¤erlendirme d›ﬂ› b›rakmal›d›rlar.
EN 14511 normuna göre COP ve EER verilerini ölçmek için kullan›lan anl›k iﬂletme ﬂartlar›na örnekler:
• Is›tma için (COP):
Hava kaynakl› ›s› pompalar›nda
A-7/W35
A 2/W35
A 7/W35
A10/W35
Su kaynakl› ›s› pompalar›nda
W0/W35
W10/W35
Toprak kaynakl› ›s› pompalar›nda
B0/W35
B10/W35
• So¤utma için (EER):
Hava kaynakl› ›s› pompalar›nda
A35/W8
A35/W18
Su kaynakl› ›s› pompalar›nda
W20/W8
W10/W18
Toprak kaynakl› ›s› pompalar›nda
B20/W8
B10/W18
Türkiye’ye, Avrupa’n›n yan› s›ra Japonya,
Kore, Çin ve ABD’den de ›s› pompas› ithal
edilmektedir.
Dolay›s›yla EN 14511 normundan baﬂka
ARI, ASHRAE, EUROVENT, ISO gibi
kuruluﬂlar›n standartlar›n› kullanan veya
kataloglar›nda kendi keyfi de¤erlerini veren üreticilerin say›s› da oldukça fazlad›r.
Bu nedenle projecilerimizin, uygulama yapan kuruluﬂlar›m›z›n ve neticede kullan›-

c›lar›n ›s› pompas› sistemi seçerken gerçekten dikkatli olmalar› gereklidir.
COP ve EER verileri, de¤iﬂik üreticilere
ait farkl› cihaz tiplerini birbirleriyle karﬂ›laﬂt›rabilmek ve cihazlar›n ön seçimini yapabilmeyi kolaylaﬂt›rmak amac›yla kullan›labilen faydal› verilerdir. Ancak ›s›
pompas› sistemini seçerken bundan fazlas› gereklidir.
Örne¤in “sezonsal ›s›tma performans faktörü” βH ve “sezonsal so¤utma performans faktörü” βC ›s› pompas› sisteminin
bir sezon boyunca gerçekleﬂtirdi¤i ›s›
transferinin, sistemin harcad›¤› toplam
elektrik enerjisine bölünmesiyle bulunan
ve kullan›c›y› as›l ilgilendiren “sezonsal
etkinlik verileri”dir.
• Sezonsal ›s›tma performans› faktörü βH :
Örne¤in bir ›s› pompas› sistemi senede 7
ay ›s›tmaya çal›ﬂmakta ve bu süre içinde
toplamda Qh (kWh) kadar ›s›tma enerjisi
üretmektedir. Bunu yaparken de yard›mc›
ekipmanlar›yla birlikte sistem baz›nda
toplamda Whe (kWh) elektrik enerjisi
kullanmaktad›r.
βH =

Qh
Whe

• Sezonsal so¤utma performans› faktörü
βC: Örne¤in bir ›s› pompas› sistemi senede 3 ay so¤utmaya çal›ﬂmakta ve bu süre
içinde toplamda Qc (kWh) kadar so¤utma enerjisi üretmektedir. Bunu yaparken
de yard›mc› ekipmanlar›yla birlikte sistem
baz›nda toplamda Wce (kWh) elektrik
enerjisi kullanmaktad›r.
βC =

QC
Wce

• Sezonsal ›s›tma ve sezonsal so¤utma
performans faktörlerini birlikte de¤erlendirerek ›s› pompas› sisteminin “sezonsal
toplam performans faktörü”nü βT hesaplamak kolayd›r:
βT =

Qh +QC
Whe +Wce

Bu hesaplamalar yap›l›rken ›s› pompas›
sisteminin ›s›tma ve so¤utma fonksiyonlar›n›n yan›s›ra “kullanma s›cak suyu” üretiminde de bulundu¤u unutulmamal› ve
dikkate al›nmal›d›r.
Anl›k iﬂletme ﬂartlar›nda geçerli olan COP
ve EER verilerini kullanarak, bir ›s› pompas› sisteminin “sezonsal performans faktörlerini” yaklaﬂ›k olarak hesaplayabilmek için Alman Mühendisler Odas›’n›n
VDI-4650 numaral› yöntemi iyi sonuç
vermektedir. Ayr›ca yine bu amaç için geliﬂtirilmiﬂ ve ›s› pompas› sisteminin sezonsal iﬂletme ﬂartlar›n› simüle ederek performans faktörlerini hesaplayabilen programlar mevcuttur.
Sezonsal performans faktörünün olabildi¤ince yüksek ç›kmas› çok önemlidir.
Ömür boyu kullanma maliyetinin büyük
bir bölümünü oluﬂturan enerji giderleri ve
dolay›s›yla ›s› pompas› sisteminin amortisman süresi buna ba¤l›d›r.
Is› pompas› sistemi üç ana bölümden oluﬂmaktad›r:
1. Primer - birincil - kaynak taraf›: Burada ›s›tma ve/veya so¤utma enerjisini kullanaca¤›m›z yenilenebilir enerji ortam›
vard›r (hava, su, toprak vb). Ayr›ca bu ortamla ›s› pompas› aras›nda ›s› transferini
sa¤layan tesisat vard›r.
2. Is› pompas› cihaz› ve yard›mc› ekipmanlar›: Burada kaynak ortam›ndan gelen enerjinin, kullan›m ﬂartlar›na uygun
hale getirilerek kullan›c›ya transfer edilmelerini sa¤layan her türlü ekipman ve
kontrol/otomasyon donan›m› vard›r.
3. Sekonder - ikincil - kullan›c› - tüketim
taraf›: Burada ›s› pompas›ndan gelen ›s›tma/so¤utma enerjisinin, binan›n içinde etkin bir ﬂekilde da¤›t›larak kullan›m›n›
sa¤layan tesisat ekipmanlar› vard›r.
Görüldü¤ü gibi ›s› pompas› sisteminin
sezonsal toplam performans faktörünün
yüksek ç›kabilmesi için; sistemi oluﬂturan
her üç bölüm için do¤ru öngörülerde
bulunulmas›, kullan›lacak ekipmanlar›n
do¤ru seçilmesi ve projenin genel
konseptinin do¤ru oluﬂturulmas› gerekmektedir.
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siyle çal›ﬂt›¤›ndan bu tür iﬂletme monoenerjili (tek tip enerji kullanan) iﬂletim denir.
3. Bivalent iﬂletim:
Is› pompas›, kullan›c›n›n y›ll›k enerji gereksiniminin % 75-80’ini karﬂ›layacak ﬂekilde seçilir ve önceden belirlenen denge
noktas›n›n alt›ndaki so¤uk günlerde ortaya ç›kan ek enerji gereksinimini, mazot ya
da do¤algaz gibi elektrikten baﬂka bir yak›t cinsi kullanan kazan/kombi gibi bir cihazla kapat›r. Is› pompas› ve destekleyici
cihaz, birbirlerinden farkl› enerji türleriyle çal›ﬂt›klar›ndan bu tür iﬂletime bivalent
(iki ayr› cins enerji türü kullanan) iﬂletim
denir. Bivalent iﬂletimde ›s› pompas› ve
destekleyici cihaz›n paralel veya seri ba¤l›
olarak çal›ﬂt›r›lmas› tercih edilebilir.
Son zamanlarda bivalent iﬂletimde yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan elde edilen
(örne¤in pellet yakan kazanlar veya güneﬂ
kollektörlü sistemler gibi) s›cak suyun da
›s›tma, kullanma s›cak suyu üretimi ve havuz suyu ›s›tmas› gibi amaçlarla sisteme entegrasyonu s›kça uygulanmaktad›r. Bu tür
iﬂletimlere “yenilenebilir enerji kaynaklar›yla desteklenmiﬂ bivalent iﬂletimli ›s›
pompas› uygulamalar›” ad› verilmektedir.

Is› Pompalar›yla So¤utma
Yapmak

Is› Pompalar›nda ‹ﬂletim ﬁekilleri

Is› pompalar›nda aﬂa¤›daki iﬂletim ﬂekilleri vard›r:

Is› pompas› uygulamalar›nda temel kural,
yat›r›m maliyetleri ile iﬂletim maliyetleri
aras›ndaki dengenin kullan›c›n›n yarar›na
optimize edilmesidir. Bunun için kaynak
taraf›n›n (hava, toprak, su vb) sezonsal
de¤iﬂkenlikleri ile kullan›c› taraf›n›n sezonsal gereksinimleri (›s›tma, so¤utma,
kullan›m s›cak suyu) birlikte de¤erlendirilerek ›s› pompas›n›n ve di¤er gerekli yard›mc› ekipmanlar›n seçimi yap›lmal› ve
sistemin hangi iﬂletim ﬂeklinde çal›ﬂaca¤›
belirlenmelidir.

1. Monovalent iﬂletim:
Is› pompas›, kullan›c›n›n y›ll›k enerji gereksiniminin % 100’ünü karﬂ›layacak ﬂekilde seçilir.
2. Mono enerjili iﬂletim:
Is› pompas›, kullan›c›n›n y›ll›k enerji gereksiniminin % 80-90’›n› karﬂ›layacak ﬂekilde seçilir ve y›l›n en so¤uk günlerinde
ortaya ç›kan ek enerji gereksinimi için
elektrikli ›s›t›c› ile desteklenir. Is› pompas› da, destekleyici ›s›t›c› da elektrik enerji-

Modern ›s› pompalar›yla ›s›tman›n yan›s›ra gerekti¤inde so¤utma yapmak da
mümkündür. Bu tür cihazlara “reversible” yani tersinir de çal›ﬂabilen ›s› pompalar› denilmektedir. Is› pompas› bir mekan›
so¤uturken, o mekandan çekti¤i enerjiyle
bir baﬂka mekan› ›s›tabilir ve/veya bu
enerjiyi örne¤in kullanma s›cak suyunun
veya bir havuz suyunun ›s›t›lmas›nda de¤erlendirebilir ve böylece sezon boyunca
çok yüksek bir toplam sistem verimlili¤ine
ulaﬂabilir.
Is› pompas› bir mekan› so¤uturken, mekandan çekti¤i enerjinin tamam›n› baﬂka
bir amaçla kullanam›yorsa bu enerjiyi
kaynak taraf›na aktararak (hava, su, toprak) çal›ﬂmas›na devam edebilir.
Is› pompas› uygulamalar›nda iki de¤iﬂik
so¤utma ﬂekli seçene¤i vard›r:

Tem

Kon

TM EYLUL 145

2/23/11

10:13 AM

Page 54

teknik

1. Aktif (dinamik) So¤utma:
Is› pompas›, s›cakl›¤› örne¤in 7 °C ile 20
°C aras›nda de¤iﬂen so¤utma amaçl› ç›k›ﬂ
suyu üreterek fan coil, klima santrali gibi
cihazlar yard›m›yla ortam› so¤utur. Ortamdaki havan›n ba¤›l nem oran›na ve
serpantinin içinden geçen suyun s›cakl›¤›na ba¤l› olarak yo¤uﬂma oluﬂabilir ve yo¤uﬂan su drenaj tavas› yard›m›yla ortamdan at›l›r.
2. Pasif (dura¤an) So¤utma:
Is› pompas› pasif so¤utma yaparken kompresörü çal›ﬂmaz ve içinde bir gaz çevrimi
olmaz. Burada yap›lan ﬂey, kaynak taraf›n›n (toprak, su vb) düﬂük s›cakl›¤›ndan
faydalanarak kullan›c› taraf›nda (örne¤in
yerden, tavandan veya duvarlardan geniﬂ
alanl› ›s› da¤›t›m sisteminde) ortamdaki
havan›n s›cakl›¤›ndan daha düﬂük s›cakl›kta su dolaﬂt›rarak ortam› serinletmektir. Bu iﬂlem yap›l›rken yüzeylerde yo¤uﬂma olmamas› için, ortamdaki havan›n s›cakl›¤› ve ba¤›l nem oran› sürekli ölçülür
ve gelen suyun s›cakl›¤› buna göre kontrol
edilir.
Pasif so¤utma modunda (buna free cooling de denilmektedir) kompresör çal›ﬂmad›¤› ve sirkülasyon pompalar›n›n elektrik tüketiminden baﬂka bir tüketim olmad›¤›ndan sistemin toplam verimi çok yüksektir.

d›r. Bir di¤er örnekle, so¤utmaya çal›ﬂt›¤›m›z ortam›n s›cakl›¤›n› 25 °C yerine 24
°C’de sabit tutmaya çal›ﬂt›¤›m›zda harcanan so¤utma enerjisi % 6 - % 7 civar›nda
artmaktad›r.
2. Is› pompal› sistemlerde, kullan›c›ya giden ›s›tma/so¤utma suyunun s›cakl›¤›ndaki her 1 °C’lik fark, ›s› pompas›n›n çal›ﬂma verimlili¤inde (›s›tmada COP de¤erinde, so¤utmada ise EER de¤erinde)
% 2.5’luk bir de¤iﬂim yaratmaktad›r.
Is› pompalar›nda COP de¤eri aﬂa¤›daki
formüle göre yaklaﬂ›k olarak hesaplanmaktad›r:
COP = 0.5 x T = 0.5 x ΔT + To = 0.5 x T
T - To
ΔT
ΔT

Is› Da¤›t›m Sisteminin Tasar›m›
Is›tma ve so¤utma sistemlerinin yüksek
bir verimle çal›ﬂabilmesi için önemli ön
ﬂartlardan biri de mümkün oldu¤unca
“düﬂük s›cakl›kla ›s›tma, yüksek s›cakl›kla so¤utma” yap›lmas›d›r. Yani, ›s› yayan
elemanlar›n mümkün oldu¤unca geniﬂ
alanl› olarak seçilmesidir.
Genel olarak “döﬂemeden ›s›tma ve so¤utma” üst baﬂl›¤› alt›nda yer alan;
• Yerden ›s›tma/serinletme
• Tavandan ›s›tma/serinletme
• Duvardan ›s›tma/serinletme
sistemleri bu amaca en uygun olan ›s› da¤›t›m sistemleridir ve uygulanmas› mümkün olan yerlerde tercih edilmelidir.
Geniﬂ alanl› düﬂük s›cakl›k radyatörleri ve
geniﬂ serpantin alanl› fan coil’ler de kullan›labilecek di¤er seçenekler aras›ndad›r.
Burada iﬂletme verimlili¤ine direkt etkisi
olan iki olay› hat›rlayal›m;
1. Is›tmaya veya so¤utmaya çal›ﬂt›¤›m›z
ortam›n s›cakl›¤›nda 1 °C fark yaratabilmek için, kullan›lan enerji miktar› ortalama % 6 - % 7 civar›nda de¤iﬂmektedir.
Örnek; ›s›tmaya çal›ﬂt›¤›m›z ortam›n s›cakl›¤›n› 21 °C yerine 20 °C’de sabit tutmaya çal›ﬂt›¤›m›zda, harcanan ›s›tma
enerjisi % 6 - % 7 civar›nda azalmakta-

T = Kullan›c›ya giden suyun s›cakl›¤› K
To = Kaynak taraf›n›n s›cakl›¤› K
ΔT = (T - To) K
Örnek: Toprak kaynakl› bir ›s› pompas›
sisteminde kaynak taraf›ndan enerji taﬂ›yan salamuran›n s›cakl›¤›n›n 0 °C oldu¤u
bir durumda;

1. Gidiﬂ suyu s›cakl›¤› 35 °C olarak yerden ›s›tma yap›l›rsa ›s› pompas›n›n verimi:
COP = 0.5 x
(273 + 35)
(273 + 35) – (273 + 0)

COP = 0.5 x 308
= 4.4 olmaktad›r.
308 -273
2. Gidiﬂ suyu s›cakl›¤› 50 °C olarak radyatörle ›s›tma yap›ld›¤›nda ise ›s› pompas›n›n verimi:
COP = 0.5 x
(273 + 50)
(273 + 50) – (273 – 0)

COP = 0.5 x 323 = 3.23 olmaktad›r.
50
Görüldü¤ü gibi gidiﬂ suyu s›cakl›¤› 35 °C
olan sistem, 50 °C olan sisteme nazaran
(kaynak taraf› s›cakl›¤›n›n 0 °C oldu¤u bir
durumda) yaklaﬂ›k % 36 daha verimli çal›ﬂmaktad›r.
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Yani kullan›c›ya giden suyun s›cakl›¤›yla
kaynak taraf›n›n s›cakl›¤› aras›ndaki fark
(ΔT) ne kadar küçükse, sistemin verimi o
kadar yüksek olmaktad›r.
Aﬂa¤›daki diyagram COP’nin ΔT’ye ba¤l›
de¤iﬂimini yaklaﬂ›k olarak vermektedir.

Diyagramdan kabaca okunaca¤› gibi; örne¤in d›ﬂ hava s›cakl›¤›n›n 0 °C oldu¤u
bir durumda hava kaynakl› ›s› pompas›
sisteminde gidiﬂ suyu s›cakl›¤› 70 °C olan
radyatörle ›s›tma yap›ld›¤›nda COP = 2.5,
gidiﬂ suyu s›cakl›¤› 30 °C olan yerden ›s›tma yap›ld›¤›nda ise COP = 5 civar›nda
oluﬂmaktad›r (yaklaﬂ›k iki kat› verim).
Ayn› sistemde d›ﬂ hava s›cakl›¤›n›n 10 °C
oldu¤u bir durumda ise gidiﬂ suyu s›cakl›¤› 70 °C olan radyatörle ›s›tma yap›ld›¤›nda (ΔT= 70-10 = 60 K) COP= 2.8 gibi, gidiﬂ suyu s›cakl›¤› 30 °C olan yerden ›s›tma
yap›ld›¤›nda da (ΔT = 30 – 10 = 20 K)
COP= 7.0 gibi oluﬂmaktad›r (yaklaﬂ›k 2.5
kat› verim).
‹yi planlanm›ﬂ ve do¤ru uygulanm›ﬂ yerden ›s›tma sistemlerinin bir baﬂka önemli
avantaj› da sahip olduklar› yüksek ›ﬂ›ma
enerjisi oran› ile, radyatörlü mekanlara
nazaran, daha düﬂük ortam s›cakl›klar›nda da insanlar›n kendilerini konforlu hissetmelerini sa¤lamas›d›r. Bu nedenle yerden ›s›t›lan mekanlar›n ortam s›cakl›klar›
radyatörle ›s›t›lan ortamlara nazaran 1 °C

ile 2 °C aras›nda daha düﬂük tutulabilmekte ve bu da yukar›da aç›kland›¤› gibi
enerji giderlerinde y›lda % 6 ile % 12 oran›nda ek tasarruf yap›labilmesini sa¤lamaktad›r.

Sonuç
Son y›llarda Türkiye’de enerjinin
verimli kullan›lmas›yla ilgili olarak hukuki alt yap›n›n düzenlenmesinde önemli geliﬂmeler olmuﬂtur. Bunlardan baz›lar› ﬂunlard›r:
02.05.2007 tarihinde yürürlü¤e
giren EVK (Enerji Verimlili¤i
Kanunu)
14.04.2008 tarihinde yay›mlanan “Merkezi Is›tma ve S›hhi S›cak Su Sistemlerinde Is›nma ve
S›hhi S›cak Su Giderlerinin Paylaﬂt›r›lmas›na ‹liﬂkin Yönetmelik”
25.10.2008 tarihinde yay›mlanan “Enerji Kaynaklar›n›n ve
Enerjinin Kullan›m›nda Verimlili¤in Art›r›lmas›na ‹liﬂkin Yönetmelik”
05.12.2009 tarihinde yay›mlanan ve
01.04.2010 tarihinde revize edilen “Bina
Enerji Performans› Yönetmeli¤i”
Bütün bunlar›n amac›; ülke içinde mevcut
olan yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›n›n art›r›lmas›, enerjinin daha
verimli kullan›m›n›n sa¤lanmas›, enerji
kaynaklar›n›n temininde yurtd›ﬂ›na ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› ve sera gaz› sal›mlar›n›n (özellikle CO2) mümkün olan en aza
indirilerek kontrolünün sa¤lanmas›d›r.

10 kW ile 1000 kW aras›nda de¤iﬂen geniﬂ bir performans yelpazesinde ›s› pompas› kullan›m› mümkündür.
Is› pompalar› gerek bireysel ›s›nma gerekse merkezi ›s›tma sistemleri için uygundur. Dolay›s›yla villalar ve müstakil konutlar›n yan› s›ra apartmanlar ve siteler
de ›s› pompas› kullan›m› için uygundur.
Oteller, hastaneler, okullar, iﬂ ve ofis merkezleri gibi hizmet binalar› da ›s› pompas›
kullan›m› için uygundur.
Yeni yap›lan binalarda döﬂemeden ›s›tma
öngörerek gidiﬂ suyu s›cakl›klar›n›n 28 °C
– 35 °C aras›nda, döﬂemeden ›s›tma yap›lamayan binalarda ise düﬂük s›cakl›k radyatörlerini 50 °C – 60 °C, fan coilleri de
40 °C – 50 °C gidiﬂ suyu s›cakl›klar›nda
çal›ﬂacak ﬂekilde boyutland›rarak ›s› pompalar›n›n yüksek verimle çal›ﬂmas›n› sa¤layabiliriz.
Türkiye’de de¤iﬂik iklim bölgeleri vard›r.
Binan›n bulundu¤u bölge ve sahip oldu¤u
co¤rafi konuma göre hava, toprak ve su
kaynakl› ›s› pompalar› seçilebilir.
Hava s›cakl›klar›n›n – 5 °C ile 40 °C, toprak s›cakl›klar›n›n 0 °C ile 15 °C ve kaynak su s›cakl›klar›n›n 10 °C ile 25 °C aras›nda bulundu¤u bölgeler, ›s› pompas›
kullan›m› için çok uygundur.
Deniz, göl ve akarsulara yak›n bir alanda
veya keson/artezyen kuyular›yla yer alt›
sular›na eriﬂimin kolay oldu¤u durumlarda su kaynakl› ›s› pompas› uygulamalar›
verimli olmaktad›r.

Is› pompas›, bu amaçlara ulaﬂabilmek için
günümüzde insano¤lunun sahip oldu¤u
en önemli araçlardan biridir.

Hava s›cakl›klar›n›n nadiren 0 °C’nin alt›na düﬂtü¤ü bölgelerde hava kaynakl› ›s›
pompas› uygulamalar› verimli olmaktad›r.

Tesisat mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz ›s› pompas› kullan›m›n›n Türkiye’de
de yayg›nlaﬂabilmesi için gayret sarfetmeli ve ›s› pompas› sistemini oluﬂturan tesisat ekipmanlar›n› ö¤renmelidir.

Is› pompas› kullan›lan binalarda yak›t
tank›, do¤algaz hatt›, kazan/kombi, baca
donan›m›, alarm sistemi ve hatta kazan
dairesine bile gereksinim yoktur.

Gerek yeni yap›lan binalarda gerekse eski
binalar›n yenilenmesi s›ras›nda ›s›tma, so¤utma ve kullanma s›cak suyu üretiminde
›s› pompas› kullanmak mümkündür.

Dolay›s›yla ›s› pompas› sistemi patlama,
yanma ve zehirlenme gibi risklere karﬂ›
güvenlidir.
Is› pompas› sistemlerinde bak›m, temizlik
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vb. servis gereksinimi, kazan/kombi sistemlerine nazaran daha azd›r.
Sadece elektrik enerjisi kullanan ›s› pompalar› Türkiye’nin baﬂka ülkelere olan
enerji ba¤›ml›l›¤›n› azalt›r, petrol ve do¤algaz ithalat›n›n düﬂürülerek, Türkiye'nin d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n küçültülmesinde
önemli bir rol oynayabilir.
Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin
yaklaﬂ›k % 35’i hidrolik, yerli kömür,
rüzgar vb. gibi yerli kaynaklar, % 65’i
do¤algaz, ithal kömür ve petrol gibi ithal
edilen kaynaklar kullan›larak üretilmektedir. Yani Türkiye'nin elektrik enerjisinde
d›ﬂa ba¤›ml›l›k oran› % 65 kadard›r.
Sezonsal toplam performans faktörü, örne¤in 4 olan (yani üretti¤i enerjinin
% 25’ini elektrik ﬂebekesinden, % 75’ini
do¤adan alan) bir ›s› pompas› sisteminin
enerji gereksiniminin d›ﬂa ba¤›ml›l›k oran›
sadece % 16 (0.65x0.25) kadard›r.
Kazan ve kombi sistemlerinin yak›t olarak
kulland›¤› do¤algaz ve di¤er petrol türevlerinin (fuel oil, mazot vb.) tamam› ithal
edilmektedir ve burada Türkiye'nin
% 100 d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› vard›r.
CO2 sal›mlar›nda ise ›s› pompas› sistemleri do¤a dostu olarak nitelendirilebilir.
Kullan›ld›¤› noktada hiç sal›m› yoktur, saIs› Pompas› ile Kazan Kombi
Sistemlerinin CO2 Sal›mlar›n›n
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

dece kulland›¤› elektrik enerjisinin üretildi¤i yerdeki CO2 sal›m› söz konusudur ve
bu de¤er; fuel oil ve mazot kullanan kazan/kombilerin sal›mlar›n›n % 40-% 45’i
kadar, do¤al gaz kullanan yo¤uﬂmal› kazan/kombilerin sal›mlar›n›n ise % 65-%
70’i kadard›r.
Primer (birincil) enerji tüketiminde de ›s›
pompas› sistemleri insan o¤lunun bildi¤i
en verimli sistemlerdendir. Sadece kulland›¤› elektrik enerjisinin üretildi¤i yerdeki
Is› Pompas› ile Kazan Kombi
Sistemlerinin Birincil enerji kullan›m›
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

primer enerji tüketimi söz konusudur ve
bu de¤er ayn› miktarda ›s›y› üretebilmek
için örne¤in fuel oil ve mazot kullanan kazan/kombilerin primer enerji tüketimlerinin % 55’i kadar, do¤algaz kullanan yo¤uﬂmal› kazan/kombilerin primer enerji
tüketimlerinin ise % 65’i kadard›r.
“‹lk yat›r›m maliyeti çok yüksek”, “amortisman süresi çok uzun”, “döﬂemeden ›s›tma veya serinletme yapmak iyi sonuç vermiyor” gibi yanl›ﬂ ve eksik bilgiye dayal›
ön yarg›lardan kurtulmal›, “Avrupa’da
teﬂvik var, bizde yok ki” gibi söylemlere
fazla tak›lmadan ›s› pompas› sisteminin fizi¤ini bütün boyutlar›yla ö¤renmeliyiz.
‹skandinav ülkelerinde ve Almanya,
Avusturya, Fransa, ‹sviçre gibi orta Avrupa ülkelerinde yeni yap›lan binalar›n yar›s›ndan fazlas›nda ›s› pompalar› kullan›ld›¤› rapor edilmekte ve ülkeler özelinde hali haz›rda çal›ﬂan mevcut ›s› pompas› uygulamalar›n›n say›s› ise yüz binlerle ifade
edilmektedir.
Is› pompalar› hakk›nda geliﬂmeleri ve
özellikle Avrupa ›s› pompas› istatistiklerini ‘’Avrupa Is› Pompas› Birli¤i (European
Heat Pump Association)’’ nin yay›mlar›ndan ve www.ehpa.org sitesinden takip etmek mümkündür. TM

