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Makale

ÖZET

İklim değişikliği ve küresel ısınma artık bir gerçek olarak karşımıza çıkmıştır.
Hiç şüphesiz ekonomide en önemli öğelerden biri olan konut ve yapı sektöründe
bu tükeniş de önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Bunun en önemli çözümlerin-
den biri yapılarda kullanılan ve toplam enerji tüketiminin %40’ını oluşturduğu
bilinen enerji tüketiminin en düşük düzeylere getirilmesidir. Artan enerji fiyatla-
rı, azalan doğal kaynaklar, artan sera etkisi problemleri hepimizi bu konuda
detaylı çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Bu çalışmada konutlarda sıcak su
üretimi için kurulan iki değişik sistemin karşılaştırması yapılarak ilerde yapıla-
cak tasarımlara ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji

1. GİRİŞ

Ekolojik dengelerin bozulduğu ve iklimlerin yavaş yavaş değişmeye

başladığı dünyamızda bunların nedenlerinin olabildiğince ortadan

kaldırılması için büyük çaba harcanmalıdır.

Bireylerin yaşam standartlarının artmasına paralel konfor düzeyleri-

nin yükselmesi, nüfusun hızla artması, teknolojinin gelişmesi doğ-

rultusunda elde var olan fosil kökenli yenilenemeyen enerji kaynak-

ları hızla tüketilmeye başlamış ve bu da ekolojik dengenin bozulma-

sının en önemli nedenlerinden biri olmuştur.

Bu nedenle bina çözümlerinde ekolojik ve enerji etkin tasarımlar

önem kazanmıştır.

Yurdumuzda ve EU ülkelerinde üretilen toplam enerjinin %40’ı konut-

larda tüketilmektedir. Bu değerlerin düşürülmesi için çıkartılan Avrupa

“Binalar Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC)’da binaların ener-

ji verimliliği hesaplarında ana çerçeve aşağıdaki gibi çizilmiştir.

Abs tract: 
Climate change and global warm-

ing is now a fact that emerged. No

doubt in the housing and building

sector that is one of the most

important item in economy, this

boils down is also take an impor-

tant responsibility. One of the

most important solution is the

energy consumption that known

40% of the total energy consump-

tion used in buildings, must be

reduced. Increasing energy

prices, dwindling natural

resources, increasing the green-

house effect problems made all of

us work in detailed working. In this

study, two different system that

designed for production for hot

water in residences compared for

the benefit of future designs.
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• Bina zarfı – dış cephe izolasyonu

• Isıtma – soğutma sistemleri

• Kullanım sıcak su gereksinimi

• Havalandırma – doğal havalandırma

• Aydınlatma – doğal aydınlatma

Burada görüleceği gibi enerji etkin bir yapının proje-

lendirilmesinde enerji paylaşımı ve sıcak su hazır-

lanması önemli bir paya sahiptir.

Çalışmalarımızın odaklanacağı “Substation (ara

istasyon)” cihazları hem enerjinin daha kolay bölüş-

türülebilmesi, hem de sıcak su üretimi açısından çok

önemlidir.

2.0. MERKEZİ VE BİREYSEL ISITMA
SİSTEMLERİ

2.1. İstanbul Kemerburgazda inşaa edilen toplam

ısıtma alanı 11.400 m² olan 74 daireli konut yapısı-

nın bireysel duvar tipi ve merkezi kazan dairesi

kurularak yapılan fizibilite çalışması aşağıda veril-

miştir.

Yapılan çalışmalarda duvar tipi kazanların çok dur-

kalk yapmasından dolayı ortalama verimleri önemli

ölçüde düşmektedir. %98-109 olarak verilen cihaz

verimleri, sistem verimi olarak % 90’ların altına düş-

mektedir. Yapılan çalışmalar aşağıda tablolar halinde

özetlenmiştir.

2.2. Aşağıda verilen basit karşılaştırma, merkezi ısıt-

ma sistemlerinin bireysel sistemlere göre gerek ilk

yatırım, gerekse işletme giderleri açısından çok daha

ekonomik bir çözüm olduğunu göstermektedir. Bu

nedenle kullanma sıcak su üretiminin merkezi ısıtma

sisteminden beslenmesi gerekmektedir. Yakın zama-

na kadarki uygulamalarda gerek ısıtma, gerekse

sıcak su üretimi için konut başına düşen enerji tüke-
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Tablo 3. Özet

Tablo 2. Isıtma Sistemi İşletme Giderleri

Tablo 1. İlk Yatırım Giderleri
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timi ölçülemediğinden bilinçsiz bir kullanım söz 

konusu idi. Ancak yeni binalarda kullanılan kalori-

metreler ile daire (konut) bazında ölçümler yapıl-

makta ve enerji giderleri buna göre dağıtılmaktadır.

Merkezi ısıtma sisteminden beslenen merkezi sıcak

su üretim ve daire bazında sıcak su üretim sistemle-

rini karşılaştırması, İstanbul’da bulunan iki yapı ele

alınarak yapılmaya çalışılmıştır.

3.0. DOMESTİK SICAK SU ISITMA SİSTEMLERİ

3.1. Yapılarda Sıcak Su Genel Olarak Aşağıda 
Belirtildiği Yöntemlerle Üretilebilir

a. Bireysel: Isıtma sisteminden kişisel sıcak su üreti-

mi (Gaz Elektrik)

b. Merkezi ısıtma sisteminden, merkezi boyler ile

yapılacak sıcak su üretimi

c. Merkezi ısıtma sisteminden daire bazında sıcak su

üretimi

Not: Bireysel sistemler çalışmalara eklenmemiştir.

3.2. Sıcak Su Üretim Sistemleri Hesap Yöntemi

Merkezi ısıtma sistemi kullanılarak yapılan sıcak

kullanma suyu üretimi birçok yöntemle yapılabilir.

Bunu üç grupta düşünebiliriz.

a. Kendi içinde ısıtıcı bulunan

boylerler

b. Kendi dışında ısıtıcı bulunan

boylerler (Akümülasyon tankı

+ eşanjör)

c. Direk ısıtmalı sistemler

Yapının ve yapıyı oluşturan daire-

lerin sıcak su ihtiyaçları DIN

4807, ASPE (American Society of

Plumbing Engineers) Recnagel –

Spenger yayınlarında verilen data-

lara göre saptanmaktadır.

1. Eşzaman faktörünü kullanarak

hesaplama

• Depolu sistemler

• Doğrudan ısıtmalı sistemler

• Merkezi dağıtımlı

• Daire bazında ısıtmalı

2. Kapasite anma sayısına göre hesaplama (DIN 4708)

3. Tüketim eğrisine göre hesaplama

Bugün yurdumuzda 100-300 bağımsız konutlu yapı-

lar inşaa edilmektedir. Bu nedenle yukarıda bahsedi-

len sistemler kullanılarak bir zonda 50 daire için

hesaplar yapılarak Boyler kapasite karşılaştırması

yapılacaktır.

3.2.1 Kullanım Eş Zaman Çarpanı Yönetimi

Bu yöntemin kullanılabilmesi için tüketim yerlerinin

aynı anda kullanma eşzaman çarpanının belirlenme-

si gerekir. Bu yönteme göre konutlarda ısı gereksini-

min belirlenmesi için boyler hacmi ve kazan gücüne

yapılacak ek Tablo1’de verilmiştir.

Konut yapılarında maksimum sıcak su kullanımını

belirleyen, en çok su kullanan yer, küvet kabul edil-

miştir. Diğerleri lavabo, eviye vs. ihmal edilmiştir.

Küvetli bir banyonun maksimum saatlik ihtiyacı;

V = 200 x n x  (lt/h)

n = banyolu daire sayısı

 = eş zamanlılık çarpanı

maksimum ısı tüketimi ise;

Q = 200 x n x  x ∆t x 1.16 x 10-3 (kw) dır.
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Bu yaklaşıma göre hazırlanan Tablo 4: Reck[10].

4.4.2.1’de verilmiştir.

3 ile 4 kişilik ve konut başına bir küvet banyolu, 3 ile

4 odalı konutlar için depo sistemine göre merkezi su

ısıtma tesisatları;

zA = Isıtma  süresi,  işletme  süresi  (pik  ihtiyacı)

zB = 2 h, Dt = 35 K,  J0 = 60°C

∆t = Depodaki üst ve alt sıcaklık arasındaki fark;

burada: kısmi karıştırma, yani ∆t = 60 – 25 = 35 K

Kazan ve sıcak su depolama tankı seçimi [[10]

Sander]’e göre;

Q x ZB
Qk = ————     (kw)

ZA + ZB

ZA = Depo hacminin ısıtılma süresi (hr)

ZB = Isıtılan suyun kullanılacağı saatler (hr)

Q = Isı tüketimi (kw)

Temelde sıcak su gereksinimin karşılanmasında

depo ne kadar büyükse ısıtma kazan yükü o kadar az

olacaktır.

Depo hacmi  c = ZA . QK

olarak hesaplanmalıdır.

Konutlarda maksimum ısı tüketimi (sıcak su tüketi-

mi Cuma Pazar günleri veya hafta arası sabah saatle-

rinde oluşmaktadır.

ZA = ZB = 2h   alınarak ısı diyagramı çizilebilir.

Q = 200 x 50 x 0,32 (45-10) x 1,16 x 10-3 =130 kw

Toplam ısı ihtiyacı 2 x Q = 260 kw’dır.

Diyagramdan;

Depo kapasitesi; 130 kw

Kazan kapasitesi; 65 kw olarak okunur.

Depo hacmi ise;

C                   C
Vs = ————— . b = ———

C . (to – tu)          C . ∆t

∆t = dik boylerde 60 – 10 = 50 °K  kabul edilerek

1000 . 130kw
Vs = —————— = 2241 lt

1,16 . 50°K

bulunur. Yani 2x1000 veya 1000+1500 lt hacminde

iki adet akümülasyon tankı ve 1 adet 65 kw’lık HEX

yeterli olacaktır.

3.2.2. Kapasite Anma Sayısına Göre

Konut yapılarında merkezi kullanma suyu ısıtmasın-

da DIN 4708[4] birim daire kavramı getirmektedir.

Birim daire kapsamı istatistik çalışmalar sonucunda;

• Oda sayısı “r” = 4 oda

• Oturan sayısı “p” = 3,5 kişi

• Su kullanılan tüketici nokta sayısı “n”

• Su kullanma yeri tüketici ısı değeri küvet = 5820 w

baz alınmış ve bu “N” = 1 olarak kabul edilmiştir.

Oturan sayısının belirlenmesi için Tablo 5 (DIN4708),

kullanım yerleri gereksinimi için Tablo 7 kullanımı

önerilmektedir.

Örnekdeki 50 daire baz alınarak ve tüm dairelerin

aynı standartta olduğu düşünülerek aşağıdaki hesap

yapılmıştır.

∑n.p.V.WvN = —————— = 81,44
3,5 . 5820

Buderus 1500 lt NL = 86 (80°C)

Viessmann 1500 lt NL = 105 (80°C)

bulunmaktadır.

Seçilen NL değerine göre ısıtma kazanına eklenecek

güç ise;

Q = 104,8 kw olarak önerilmektedir (Tablo 8).

38 Tesisat Mühendisliği - Sayı 133- Ocak-Şubat 2013

erdinc boz:Sablon  03.04.2013  10:13  Page 36



Makale

Tesisat Mühendisliği - Sayı 133 - Ocak-Şubat 2013 39

* Eğer sözkonusu apartmanda çoğunlukla 1 ve/veya
2 odalı daireler varsa, bu dairelerin oturan sayısı
“p” 0,5 kadar artırılmalıdır.

* 2 Her dairede kaç kişinin yaşadığı bilinmiyorsa
“p” sayısı Tablo 6’dan alınabilir.

Tablo 5. Oturan Sayısının (“p”nin) 
Belirlenmesi

Tablo 6. Normal Donanımlı Daire

Tablo 7. Su Kullanma Yerleri Gereksinimi (”Wv”)

Tablo 8. Kazan Güç Artırımı (“ZK”) (DIN 4708)
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3.3. Amerikan ASPE Sistemine Göre Hesap
Yöntemi

Amerikan Sıhhi Tesisat Mühendisleri Derneği

(ASPE) sıcak su tüketimini belirlemek için yüksek

istek, orta istek ve düşük istek çarpanlarını tanımla-

maktadır.

• Evde hizmetli yok
• Düşük gelir düzeyi Y üksek
• A ile ve tek aileli kullanım İstek
• Çok sayıda çocuk

• A ile Orta
• Evde hizmetli var İstek
• Bekar

• Çiftler
• Y üksek kullanım sayısı Düşük
• Orta gelir düzeyi İstek
• Bir kişi çalışan aileler

Bu çarpanların belirlenmesinden sonra çok katlı

yapılarda ve bağımsız konutlarda dairelerin yapılar-

da kullanılacak sıcak su debileri şöyle verilmiştir.

(Tablo 9)

Aşağıda verilen bilgileri örnek hesabımıza uygulaya-

lım.

Isı gereksinimi doğrudan bir ısıtıcıdan veya depola-

ma yapılan bir ısıtıcıdan sağlanabilir.

3600 x 50 °K / 0,85 = 211.765 kcal/h

Sıcak su üretimi ve depolamanın beraberce olduğu

durumda 30 dakikada bir maksimum debi olacağına

göre ısıtıcı kapasitesi hesaplanmalı 3-h maksimum

isteğe göre de depolama belirlenmelidir.

4600 lt/h x 50 °K = 230,000 kcal/h = 265 kw

4,5 m³ depolama 265 kw ısıtıcı hesaplanmaktadır.

4. DEPOLAMALI MERKEZİ KONUT SICAK 
SU SİSTEMİ / DEPOLAMASIZ DOĞRUDAN 
ISITICILI MERKEZİ SİSTEMLER

Son senelerde yurdumuzda çok katlı modern konut

binaları yapılmaktadır. Bu yapılarda depolamalı

veya daire girişine konulan deposuz doğrudan ısıt-

malı sistemler kullanılmaktadır.

Çalışmalarımıza örnek olarak;

Elit Residence (Şişli)

Selenyum Twins (Fulya)

yapıları temel alınmıştır.

Elit Residence yapısında, basınç zonlarına göre akü-

mülasyon tankları bulunan merkezi sıcak kullanma

suyu üretim sistemleri kullanılmıştır.

Selenyum Twins yapısında ise daire bazında doğru-

dan ısıtmalı kullanma sıcak suyu sistemleri kullanıl-

mıştır.

Elit Residence toplam 35 kat ve 61 daireden oluşan

ve alt katlarında SPA, spor merkezi bulunan bir yapı-

dır ve üç ayrı basınç zonunda sıcak su üretilmektedir.

Ölçümlerimiz 1-17 katları kapsayan 36 daire için

Makale
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* Goldner & Price 1994

Tablo 9. Sıcak Su İhtiyacı (ASPE Tablo 2.2)

Daire S ayısı Y atak Odası S ayısı Maksimum K işi

50 2 4 = 200 kişi

Maksimum K işi T alep Faktörü S istem Y ükü

200 54 lt/gün kişi 10800 lt/gün

Maksimum K işi İstek (5 dak) S aatlik

200 1,5 lt/kişi 12=3600 lt

K işi
Maksimum 

30 dak istek
S istem Y ük

200 x 6,5 lt/kişi  2 2600 lt/h

K işi Maksimum debi 3 H Depo Hacmi

250 23 lt/kişi 4600 lt/h
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alınmıştır.

1. tesisat katında kullanma sıcak su üretimi için pla-

kalı eşanjör ve akümülasyon tankı yerleştirilmiş

dağıtım şaft içinden yapılarak her daire için bir adet

sıcak su 10 adet soğuk su sayacı konulmuştur.

Benzeri uygulama ısıtma ve soğutma sistemleri için-

de yapılmış ısıtma ve soğutma hatlarına da kalori-

metreler konulmuştur.

Selenyum yapısı A ve B olarak iki konut bloğundan

oluşmaktadır. Ölçümlere esas alınan B Blok 34 kat

ve 120 daireden oluşmaktadır. Yapıda kullanma

sıcak suyu daire girişlerine konulan doğrudan ısıt-

malı (eşanjör) ara istasyonlar ile sağlanmaktadır. Her

daire için yalnız merkezi ısıtma sisteminden besleme

yapılmakta, sıcak su enerji tüketimi ayrıca ölçülme-

mektedir. Ölçümlerin kalorimetre ile tek noktadan

yapılması karmaşık hesaplamaların da önüne geç-

mektedir. Sistem iki basınç zonunda planlanmıştır.

Seçilen zon 16-30 katların bir cephesini kapsamakta

ve toplam 16 daireden oluşmaktadır.

4.1. Elit Plaza Yaz Ölçümleri

Şekil 1’de Elit Plaza yapısında kış ısıtması devrede

olmadığından sıcak kullanma suyu devresinde

ölçümler yapılmıştır. Ölçümler esnasında sıcak su

sirkülasyon pompası çalışır vaziyette tutulmuştur.

Yapılan ölçümler;

- Primer eşanjör giriş – çıkış sıcaklıkları (°C) ve

akışkan debisi (m³/h)

- Akümülasyon tankı çıkış T3 (°C) ve sirkülasyon

hattı dönüş T4 (°C) sıcaklıkları

Primer devrede üretilen ısı (yaz);

Qp = m.c.∆t = [1000kg/m³.m³/h.h/3600sec] kj/kg°C [°C] [h]

Ölçülen ve formülünden hesaplanan değerler Tablo

9’dadır.

Benzer şekilde kullanma sıcak su devresinde yapılan

ölçümler ve bulunan değerler Tablo 10’da gösteril-

miştir.

Tablo 10’da verilen hesaplarda Q = 2,77 m³/h debi-

sindeki sıcak su sirkülasyon pompası çalışır durum-

da tutulmuştur.

Burada;

Kullanılan Enerji (kwh)

= Mss . c . ∆t + 0,5 Ms . C . (0,5 ∆t)

Mss = Sirküle eden su debisi lt/s

Ms = Kullanılan sıcak su debisi lt/s

∆t = t boyler – t boyler dönüş

Sıcak su tüketimi ile harcanan enerji;

= Ms. c . ∆T

∆T = t boyler çıkış – 10°C olarak alınmıştır.

Bu ölçüm değerlerine göre;

Primer devrede tüketilen 24 h’lik enerji:  465,09 kwh

Aynı gün tüketilen sıcak su:(-) 200.97 kwh

Boru devresi kayıpları (24 h) (-) 214,58 kwh

Eşanjör ve boyler devresi kayıpları 49,54 kwh bulun-

maktadır.

Sıcak su sirkülasyon devresinin debisinin çok

büyük olmasının önemli enerji kaybına neden

olduğu görülmektedir. (Qp = 2,77 m³/h)

Sirkülasyon pompası çalıştırılmadığı dönemlerde

alınan ölçümlere göre;

Sıcak su sistem kayıpları aylık;

Temmuz 2009 1146 kwhr

Ağustos  2009 564 kwhr

olarak okunmuştur. Bu kayıp değerleri kullanılan

sıcak su miktarı kullanma saatlerine bağlı olarak

değişmektedir.

Ortalama olarak boyler devresi kayıpları yaz ayların-

da günlük 49,5 kw-h olarak kabul edilmiştir.

4.2. Elit Plaza Kış Ölçümleri

Şekil 2’de görülen ölçüm noktalarında alınan değer-

lere göre aşağıdaki tablolar hazırlanmıştır.

Tablo11’den görüleceği gibi sirkülasyon pompası

çalışması durumunda devre kayıpları gene çok yük-

sek çıkmıştır. Bu nedenle daha önce hesaplanan

kayıp 49,5 kwh – gün değeri kabul edilmelidir.

Isıtma sistemi fan-coil devresi ölçümleri Tablo12’de

gösterilmiştir.
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Şekil 1. Elit Plaza Sıcak Su Üretim Sistemi (Yaz Ölçümü)

Tablo 9. Elit Plaza Yaz Sezonu (Primer Devre)

erdinc boz:Sablon  03.04.2013  10:13  Page 40



Makale

4.3. Selenyum Twins Kış 
Ölçümleri

Selenyum yapısında kurulan ısıtma sis-

temi Şekil 3’de görülmektedir. Isıtma

devresi kolon–kolon bağımsız pompa-

lar kullanılarak tasarlanmıştır. Bir grup

pompanın beslediği 16 dairelik bölüm

ölçümlere esas alınmıştır. Alınan

ölçümlerden iki günlük bir örnek Tablo

13 ve Tablo 14’de görülmektedir.

Pompalar değişken devirli gözükmesine

rağmen bağlantıları bitirilemediğinden

sabit debide (2,72 m³/h debide) çalış-

maktadır.

5.0. SONUÇ

5.1. Enerji Verimliliği

Yapılan ölçümler ve hesaplanan değer-

ler ışığında aşağıda belirlenen sonuçla-

ra ulaşılmıştır.

- Sıcak kullanma suyu devresinde olu-

şan kayıpların minimize edilmesi için

sirkülasyon pompa debisinin sıcak su

boru devresi içindeki suyun 4-5 deği-

şim/h olarak belirlenmesi, izolasyonun

kurallara uygun yapılması

- Sıcak su hatlarında soğumayı engelle-

mek için elektrikli izleyici ısıtıcısı kul-

lanılmalı, hat üzerinde kullanılacak bir

sıcaklık sensörü ile sirkülasyon pompa-

sının çalıştırılıp durdurulması

- Örnek olarak alınan Elit Plaza ve

Selenyum Twins yapıları enerji verim-

leri yapılan ölçümlere göre şöyle ger-

çekleşmiştir.
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Tablo 10. Kullanma Sıcak Su Enerji Giderleri

Tablo 11. Kış Dönemi Sıcak Kullanma Suyu
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Şekil 2. Elit Plaza Kış Ölçüm Şeması

Tablo 12. Fan-coil Devresi Enerji Tüketimi
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Şekil 3

Tablo 13. Selenyum Isıtma Devresi Ölçümleri Tablo 14. Selenyum Isıtma Devresi Ölçümleri
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Elit Plaza:

Sıcak su sirkülasyon pompaları çalıştırılmadan

Günlük Tüketim     Günlük Kayıp

kw-h                   kw-h

Fan-coil devresi 1199,15 119,92

Sıcak su üretimi 201,51 49,50

Toplam tüketilen enerji 

= 1199,15 + 201,51 + 49,50

= 1450,16 kwh

Toplam kayıplar = 119,92 + 49,50

= 169,42 kwh

nverim = %88.8

Selenyum Twins:

Günlük ısıtma enerjisi 878,9 kwh

Günlük kayıp 67,2 kwh

nverim = %92,5

Elit Plaza’da yazın 4 ay ısıtma sistemi çalışmadığı

düşünülse bile boyler tankı + eşanjör kayıpları, boru

devresi kayıpları yaklaşık olarak aynı değerlerdedir.

İki sistem arasındaki yaklaşık % 4,2 enerji verimlili-

ği farkı (zaman zaman çalıştırılabilecek sirkülasyon

pompası nedeniyle %6’lara kadar çıkacaktır.)

Sirkülasyon pompasına gerek duyulmaması, mus-

luktaki suyun daha çabuk ısıtılması ve en önemlisi

enerjinin daire bazında sağlıklı ölçülebilmesi kat

bazında istasyonlu sistemi daha cazip kılmaktadır.

5.2. İlk Yatırım

İlk yatırım giderlerinin belirlenmesi için Elit yapı-

sında kat istasyonu sistemi kurularak metraj çıkartıl-

mıştır. Buna göre:

Merkezi sistem 66.751,38 TL

Daire istasyonlu sistem 71.971,49 TL

Yıllık işletme gideri 197,914 TL olan Elit yapısında

sağlanacak %3’lük bir tasarruf ara istasyonlu sistem

yatırımını bir senede amorti edebilecektir.
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Şekil 4. Elit Plaza Kat İstasyonu
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ELİT PLAZA
MERKEZİ BOYLERLİ SİSTEM KEŞİF ÖZETİ

ELİT PLAZA
SUBSTATION UYGULAMALARI

EKLER

Ek 1. Kullanma sıcak suyu ve soğuk suyu ölçmeleri

Elit Plaza ve Selenyum Twins yapıları için enerji

ölçümleri yapılırken kullanma sıcak su ve soğuk su

ölçümleri de saatlik olarak alınmıştır.

36 dairelik Elit Plaza yaz-kış aylarında yapılan sıcak,

soğuk ölçümleri Ek 2’de verilmiştir. 16 dairelik

Selenyum Twins için sıcak+soğuk su kullanım debi-

leri gene saatlik olarak Ek 3’de verilmiştir.

Ek 2 ve Ek 3’den alınan değerlerle oluşturulan özet

tablolarda;

- Kullanma sıcak+soğuk debisi

Elit Plaza 360 lt/gün daire

Selenyum 480 lt/gün daire bulunmuştur.

- Referans daire kabülü yapılarak

DIN 1988 3’de[3] verilen VR / VS grafiğine benzer

bir grafik bu yapılar kullanım değerlerine göre oluş-

turulmuştur. Ayrıca eş zaman çarpanları için verilen

eğriler ekte sunulmaktadır.
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Eli̇t Plaza
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Eli̇t Plaza
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Eli̇t Plaza
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Selenyum Twins
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Not: Günlük maxlardan yararlanılmıştır.

Not: Eşzaman faktörü hesaplanırken kullanımın max. olduğu 1 saatlik veriler 
kullanılmıştır

Elit Residance Sıcak+Soğuk Su Eğzaman Faktörü
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