
teknik

Girifl

I
s› pompalar›, düflük s›cakl›ktaki bir ›s›
kayna¤›ndan, daha yüksek s›cakl›kta-
ki bir ortama ›s› aktarabilen (pompa-

layabilen) cihazlard›r.

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

Günümüz ›s› pompalar›n›n büyük bir bö-
lümü 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 ci-
hazlara piyasada “›s› pompas› fonksiyon-
lu klima” ismi de verilmektedir. “Hava-
dan havaya”, “sudan havaya” veya “top-
raktan havaya” çal›flan ›s› pompalar›d›r
bunlar asl›nda.

Is›n›n aktar›ld›¤› ortam su ise bu tür ci-
hazlara piyasada sadece “›s› pompas›” is-
mi verilmektedir. Bunlar “havadan suya”,
“sudan suya” veya “topraktan suya” çal›-
flan ›s› pompalar›d›r.

Günümüzde ›s› pompalar› yaklafl›k 5 ile
1000 kW performans güç aral›¤›nda; ›s›t-
ma 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›l-
mas› ve CO2 sal›m›n›n azalt›lmas› gibi in-
sanl›¤›n iki önemli probleminin çözümüne

katk› sa¤lamaktad›r. Bu nedenle AB, Ja-
ponya 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› pompala-
r›n› en çok kullanan ülkelerdir. Bu ülke-
lerde ›s› pompas› kullan›m oranlar› çok
yüksektir ve yeni yap›lan binalar›n büyük
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bir ço¤unlu¤unda fosil bazl› enerji tüketen
kazan ve kombi yerine sadece elektrik
enerjisi tüketen ›s› pompalar› kullan›l-
maktad›r.

Türkiye’de ise havadan havaya ve asl›nda
so¤utma amaçl› çal›flan klima cihazlar› d›-
fl›nda, gerçek anlamda ›s› pompas› kulla-
n›m› azd›r. Ancak Türkiye, sahip oldu¤u
de¤iflik iklim ve co¤rafya flartlar› nedeniy-
le ›s› pompas› kullan›m›na (özellikle hava-
dan suya ve sudan suya çal›flan) çok uy-
gundur ve bu nedenle önemli bir potansi-
yele sahiptir.

Is› Pompalar›nda Performans 
De¤erleri

Is› pompalar›n›n sahip oldu¤u performans
de¤erlerini incelerken dikkatli olmak ge-
rekir. Üreticilerin kataloglar›nda verdikle-
ri de¤erler farkl› iflletme flartlar›n› baz ala-
bildi¤i gibi, verilerin tolerans alanlar› da
farkl› standartlarda olabilmektedir.
Kataloglarda güç, kapasite veya perfor-
mans kelimeleri genellikle efl anlaml› ola-
rak kullan›lmakta ve kW birimiyle veril-
mektedir.

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

Terminoloji birli¤i yaratmak, katalog ve-
rilerinin karfl›laflt›r›labilir olmas›n› sa¤la-
mak ve ›s› pompas› üreticilerinin cihazla-
r›yla ilgili verdikleri bilgilerin do¤ru ve
anlafl›labilir olmas›n› güvence alt›na ala-
bilmek 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 flart-
lar›ndaki anl›k ölçüm de¤erleri olarak
vermektedir. Çal›flma flartlar›n› tarifleyen
harf ve rakamlar›n aç›klamalar› flöyledir:

1a- Havadan suya ›s›tma yapan ›s› pom-
palar›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 ha-
vadan ›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..

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¤ut-
ma 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.

2a- Sudan Suya Is›tma Yapan Is› Pompa-
lar›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 kaynak-
tan al›nan su ›s› pompas›n›n içinde dolafl-
t›r›larak enerjisi ç›k›fl suyuna aktar›lmak-
tad›r.

Örnek: W15/W45 ... 12 kW
Bu ›s› pompas› 15 °C s›cakl›¤›ndaki kay-
nak suyundan ›s›y› al›p, 45 °C s›cakl›¤›n-
da ç›k›fl suyu üretmektedir ve bu s›rada 12
kW’l›k ›s›tma enerjisi transfer edebilmek-
tedir.

2b- Sudan Suya So¤utma Yapan Is› Pom-
palar›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 su-
yu 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 aktar-
maktad›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

Is› Pompas› Is› Da¤›t›m Taraf›Do¤al Kaynak Taraf›

Buzdolab› ve Is› Pompas›n›n Çal›flma
Prensipleri Ayn›d›r
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Is› Pompalar›nda Verim De¤erleri

Is› pompalar›n›n belli çal›flma flartlar› al-
t›nda ›s› transfer edebilme, yani ›s›tabilme
veya so¤utabilme kapasitelerine ›s› pom-
palar›n›n performans› dendi¤ini söylemifl-
tik. Ancak ›s› pompalar›nda performans
de¤erleri, o performans›n yarat›ld›¤› ifllet-
me flartlar›ndaki “çal›flma verimleriyle”
birlikte de¤erlendirildi¤inde anlam kaza-
n›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 ölçü-
lüp verilmelidir. Aksi durumda ›s› pompa-
s› üreticilerinin verilerini birbiriyle k›yas-
lamak mümkün olmaz, ilgilenenler yan›l-
t›lm›fl olur ve yanl›fl seçilen cihazlarla ya-
p›lan uygulamalar iyi sonuç vermez.

Bu nedenle EN 14511 normu, ›s› pompa-
lar›nda performans›n yan›s›ra verimin de
nas›l tariflendi¤i ve hangi iflletme flartla-
r›nda ölçülece¤ine dair net standartlar ge-
tirmifltir.

Is› pompas› ›s›tma yaparken verim de¤eri
“Etkinlik Katsay›s›” denilen COP (Coeffi-
cient 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

Bu tür ›s› pompalar›nda kaynak taraf›nda
polietilen (PE) borular›n içinde donmaya
karfl› yeterince korunmufl su-glikol (sala-
mura) kar›fl›m› dolaflt›r›lmaktad›r. Boru-
lar toprak alt›na döflenmekte, topra¤›n ve-
ya kayalar›n içine delinmifl kuyulara sar-
k›t›lmaktad›r. Is› pompas›yla çevre (kay-
nak) aras›ndaki ›s› transferi, borular›n
içinde dolaflt›r›lan salamura (brine) tara-
f›ndan sa¤lanmaktad›r. Asl›nda borular
topraktan baflka ortamlara (örne¤in de-
niz, 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 sa-
lamuradan ›s›y› al›p, 35 °C s›cakl›¤›nda
ç›k›fl suyu üretmektedir ve bu s›rada sala-
muradan 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

Örnek: B15/W12 ... 16 kW
Bu ›s› pompas› 12 °C s›cakl›¤›nda ç›k›fl su-
yu s›cakl›¤› üreterek binay› so¤utmakta ve
bu s›rada binadan ald›¤› 16 kW’l›k so¤ut-
ma 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

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

Is›tma Enerjisi

Elektrik
Enerjisi

Günefl Enerjisi

Jeotermal Enerji
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Binadan çekilen so¤utma enerjisi
EER = 

Kompresörün çekti¤i elektrik enerjisi

COP ve EER belli iflletme flartlar› için öl-
çülmüfl anl›k de¤erlerdir. Üreticiler bu de-
¤erleri verirken cihazlar›n salt ›s› çevrim
prosesini dikkate almal›d›rlar ve cihazla-
r›n içinde yer alan sirkülasyon pompalar›,
iç ve d›fl ünite fanlar› ve elektrik/kon-
trol/otomasyon donan›mlar› gibi di¤er
yard›mc› sistemlerin elektrik tüketimlerini
ve kay›plar›n› de¤erlendirme d›fl› b›rak-
mal›d›rlar.

EN 14511 normuna göre COP ve EER ve-
rilerini ölçmek için kullan›lan anl›k ifllet-
me 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 ve-
ren üreticilerin say›s› da oldukça fazlad›r.
Bu nedenle projecilerimizin, uygulama ya-
pan kurulufllar›m›z›n ve neticede kullan›-

c›lar›n ›s› pompas› sistemi seçerken ger-
çekten dikkatli olmalar› gereklidir.
COP ve EER verileri, de¤iflik üreticilere
ait farkl› cihaz tiplerini birbirleriyle karfl›-
laflt›rabilmek ve cihazlar›n ön seçimini ya-
pabilmeyi kolaylaflt›rmak amac›yla kulla-
n›labilen faydal› verilerdir. Ancak ›s›
pompas› sistemini seçerken bundan fazla-
s› gereklidir.

Örne¤in “sezonsal ›s›tma performans fak-
törü” βH  ve “sezonsal so¤utma perfor-
mans 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.

Qh
βH   = 

Whe

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

QC
βC   = 

Wce

• Sezonsal ›s›tma ve sezonsal so¤utma
performans faktörlerini birlikte de¤erlen-
direrek ›s› pompas› sisteminin “sezonsal
toplam performans faktörü”nü βT hesap-
lamak kolayd›r:

Qh +QC
βT   = 

Whe +Wce

Bu hesaplamalar yap›l›rken ›s› pompas›
sisteminin ›s›tma ve so¤utma fonksiyonla-
r›n›n yan›s›ra “kullanma s›cak suyu” üre-
timinde de bulundu¤u unutulmamal› ve
dikkate al›nmal›d›r.

Anl›k iflletme flartlar›nda geçerli olan COP
ve EER verilerini kullanarak, bir ›s› pom-
pas› sisteminin “sezonsal performans fak-
törlerini” yaklafl›k olarak hesaplayabil-
mek için Alman Mühendisler Odas›’n›n
VDI-4650 numaral› yöntemi iyi sonuç
vermektedir. Ayr›ca yine bu amaç için ge-
lifltirilmifl ve ›s› pompas› sisteminin sezon-
sal iflletme flartlar›n› simüle ederek perfor-
mans faktörlerini hesaplayabilen prog-
ramlar 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 amor-
tisman süresi buna ba¤l›d›r.

Is› pompas› sistemi üç ana bölümden olufl-
maktad›r:

1. Primer - birincil - kaynak taraf›: Bura-
da ›s›tma ve/veya so¤utma enerjisini kul-
lanaca¤›m›z yenilenebilir enerji ortam›
vard›r (hava, su, toprak vb). Ayr›ca bu or-
tamla ›s› pompas› aras›nda ›s› transferini
sa¤layan tesisat vard›r.
2.  Is› pompas› cihaz› ve yard›mc› ekip-
manlar›: Burada kaynak ortam›ndan ge-
len enerjinin, kullan›m flartlar›na uygun
hale getirilerek kullan›c›ya transfer edil-
melerini 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›t-
ma/so¤utma enerjisinin, binan›n içinde et-
kin 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› gerek-
mektedir.
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Is› Pompalar›nda ‹flletim fiekilleri

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 se-
zonsal gereksinimleri (›s›tma, so¤utma,
kullan›m s›cak suyu) birlikte de¤erlendiri-
lerek ›s› pompas›n›n ve di¤er gerekli yar-
d›mc› ekipmanlar›n seçimi yap›lmal› ve
sistemin hangi iflletim fleklinde çal›flaca¤›
belirlenmelidir.

Is› pompalar›nda afla¤›daki iflletim flekille-
ri vard›r:

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

siyle çal›flt›¤›ndan bu tür iflletme mono-
enerjili (tek tip enerji kullanan) iflletim de-
nir.
3. Bivalent iflletim:
Is› pompas›, kullan›c›n›n y›ll›k enerji ge-
reksiniminin % 75-80’ini karfl›layacak fle-
kilde seçilir ve önceden belirlenen denge
noktas›n›n alt›ndaki so¤uk günlerde orta-
ya ç›kan ek enerji gereksinimini, mazot ya
da do¤algaz gibi elektrikten baflka bir ya-
k›t cinsi kullanan kazan/kombi gibi bir ci-
hazla kapat›r. Is› pompas› ve destekleyici
cihaz, birbirlerinden farkl› enerji türleriy-
le 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 yenile-
nebilir 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 ha-
vuz suyu ›s›tmas› gibi amaçlarla sisteme en-
tegrasyonu s›kça uygulanmaktad›r. Bu tür
iflletimlere “yenilenebilir enerji kaynakla-
r›yla desteklenmifl bivalent iflletimli ›s›
pompas› uygulamalar›” ad› verilmektedir.

Is› Pompalar›yla So¤utma 
Yapmak

Modern ›s› pompalar›yla ›s›tman›n yan›s›-
ra gerekti¤inde so¤utma yapmak da
mümkündür. Bu tür cihazlara “reversib-
le” yani tersinir  de çal›flabilen ›s› pompa-
lar› 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, me-
kandan çekti¤i enerjinin tamam›n› baflka
bir amaçla kullanam›yorsa bu enerjiyi
kaynak taraf›na aktararak (hava, su, top-
rak) çal›flmas›na devam edebilir.

Is› pompas› uygulamalar›nda iki de¤iflik
so¤utma flekli seçene¤i vard›r:
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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. Or-
tamdaki 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 ortam-
dan at›l›r.

2. Pasif (dura¤an) So¤utma:
Is› pompas› pasif so¤utma yaparken kom-
presörü 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›cak-
l›kta su dolaflt›rarak ortam› serinletmek-
tir. Bu ifllem yap›l›rken yüzeylerde yo¤ufl-
ma 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 coo-
ling de denilmektedir) kompresör çal›fl-
mad›¤› ve sirkülasyon pompalar›n›n elek-
trik tüketiminden baflka bir tüketim olma-
d›¤›ndan sistemin toplam verimi çok yük-
sektir. 

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›k-
la 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¤ut-
ma” 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› müm-
kün olan yerlerde tercih edilmelidir.

Genifl alanl› düflük s›cakl›k radyatörleri ve
genifl serpantin alanl› fan coil’ler de kulla-
n›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 yaratabil-
mek için, kullan›lan enerji miktar› ortala-
ma % 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 tut-
maya çal›flt›¤›m›zda, harcanan ›s›tma
enerjisi % 6 - % 7 civar›nda azalmakta-

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 harca-
nan so¤utma enerjisi % 6 - % 7 civar›nda
artmaktad›r.
2. Is› pompal› sistemlerde, kullan›c›ya gi-
den ›s›tma/so¤utma suyunun s›cakl›¤›nda-
ki her 1 °C’lik fark, ›s› pompas›n›n çal›fl-
ma verimlili¤inde (›s›tmada COP de¤erin-
de, 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 hesaplan-
maktad›r: 

COP = 0.5 x T  = 0.5 x ΔT + To = 0.5 x T

T - To ΔT             ΔT

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 yer-
den ›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 rad-
yatörle ›s›tma yap›ld›¤›nda ise ›s› pompa-
s›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 ça-
l›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; ör-
ne¤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›t-
ma 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›¤›n-
da (ΔT= 70-10 = 60 K) COP= 2.8 gibi, gi-
difl 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 yer-
den ›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›n-
da da insanlar›n kendilerini konforlu his-
setmelerini sa¤lamas›d›r. Bu nedenle yer-
den ›s›t›lan mekanlar›n ortam s›cakl›klar›
radyatörle ›s›t›lan ortamlara nazaran 1 °C

ile 2 °C aras›nda daha düflük tutulabil-
mekte ve bu da yukar›da aç›kland›¤› gibi
enerji giderlerinde y›lda % 6 ile % 12 ora-
n›nda ek tasarruf yap›labilmesini sa¤la-
maktad›r.

Sonuç

Son y›llarda Türkiye’de enerjinin
verimli kullan›lmas›yla ilgili ola-
rak hukuki alt yap›n›n düzenlen-
mesinde önemli geliflmeler ol-
mufltur. Bunlardan baz›lar› flun-
lard›r:
02.05.2007 tarihinde yürürlü¤e
giren EVK (Enerji Verimlili¤i
Kanunu)
14.04.2008 tarihinde yay›mla-
nan “Merkezi Is›tma ve S›hhi S›-
cak Su Sistemlerinde Is›nma ve
S›hhi S›cak Su Giderlerinin Pay-
laflt›r›lmas›na ‹liflkin Yönetme-
lik”
25.10.2008 tarihinde yay›mla-
nan “Enerji Kaynaklar›n›n ve
Enerjinin Kullan›m›nda Verimli-
li¤in Art›r›lmas›na ‹liflkin Yönet-
melik”

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›mla-
r›n›n (özellikle CO2) mümkün olan en aza
indirilerek kontrolünün sa¤lanmas›d›r.

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

Tesisat mühendislerimiz ve teknisyenleri-
miz ›s› pompas› kullan›m›n›n Türkiye’de
de yayg›nlaflabilmesi için gayret sarfetme-
li ve ›s› pompas› sistemini oluflturan tesi-
sat ekipmanlar›n› ö¤renmelidir. 

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. 

10 kW ile 1000 kW aras›nda de¤iflen ge-
nifl bir performans yelpazesinde ›s› pom-
pas› kullan›m› mümkündür.

Is› pompalar› gerek bireysel ›s›nma gerek-
se merkezi ›s›tma sistemleri için uygun-
dur. Dolay›s›yla villalar ve müstakil ko-
nutlar›n yan› s›ra apartmanlar ve siteler
de ›s› pompas› kullan›m› için uygundur. 

Oteller, hastaneler, okullar, ifl ve ofis mer-
kezleri 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 rad-
yatörlerini 50 °C – 60 °C, fan coilleri de
40 °C – 50 °C gidifl suyu s›cakl›klar›nda
çal›flacak flekilde boyutland›rarak ›s› pom-
palar›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, top-
rak s›cakl›klar›n›n 0 °C ile 15 °C ve kay-
nak su s›cakl›klar›n›n 10 °C ile 25 °C ara-
s›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 durumlar-
da su kaynakl› ›s› pompas› uygulamalar›
verimli olmaktad›r. 

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

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.

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 sis-
temlerine nazaran daha azd›r.

Sadece elektrik enerjisi kullanan ›s› pom-
palar› Türkiye’nin baflka ülkelere olan
enerji ba¤›ml›l›¤›n› azalt›r, petrol ve do-
¤algaz ithalat›n›n düflürülerek, Türki-
ye'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 üretilmekte-
dir. Yani Türkiye'nin elektrik enerjisinde
d›fla ba¤›ml›l›k oran› % 65 kadard›r.

Sezonsal toplam performans faktörü, ör-
ne¤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 türev-
lerinin (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› sistemle-
ri do¤a dostu olarak nitelendirilebilir.
Kullan›ld›¤› noktada hiç sal›m› yoktur, sa-

dece kulland›¤› elektrik enerjisinin üretil-
di¤i yerdeki CO2 sal›m› söz konusudur ve
bu de¤er; fuel oil ve mazot kullanan ka-
zan/kombilerin sal›mlar›n›n % 40-% 45’i
kadar, do¤al gaz kullanan yo¤uflmal› ka-
zan/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 kullan-
d›¤› elektrik enerjisinin üretildi¤i yerdeki

primer enerji tüketimi söz konusudur ve
bu de¤er ayn› miktarda ›s›y› üretebilmek
için örne¤in fuel oil ve mazot kullanan ka-
zan/kombilerin primer enerji tüketimleri-
nin % 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”, “amor-
tisman süresi çok uzun”, “döflemeden ›s›t-
ma veya serinletme yapmak iyi sonuç ver-
miyor” 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 fi-
zi¤ini bütün boyutlar›yla ö¤renmeliyiz.

‹skandinav ülkelerinde ve Almanya,
Avusturya, Fransa, ‹sviçre gibi orta Avru-
pa ülkelerinde yeni yap›lan binalar›n yar›-
s›ndan fazlas›nda ›s› pompalar› kullan›ld›-
¤› rapor edilmekte ve ülkeler özelinde ha-
li haz›rda çal›flan mevcut ›s› pompas› uy-
gulamalar›n›n say›s› ise yüz binlerle ifade
edilmektedir.

Is› pompalar› hakk›nda geliflmeleri ve
özellikle Avrupa ›s› pompas› istatistikleri-
ni ‘’Avrupa Is› Pompas› Birli¤i (European
Heat Pump Association)’’ nin yay›mlar›n-
dan ve www.ehpa.org sitesinden takip et-
mek mümkündür. TM

teknik

Is› Pompas› ile Kazan Kombi
Sistemlerinin CO2 Sal›mlar›n›n
Karfl›laflt›r›lmas›

Is› Pompas› ile Kazan Kombi
Sistemlerinin Birincil enerji kullan›m›
Karfl›laflt›r›lmas›
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