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Teknik not

1. Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sistemi Nedir? 

Paket tip kullanım sıcak suyu sistemi, kullanıcıların taleplerini 
karşılayabilecek nitelikte tasarımı yapılmış, herhangi bir uy-
gulamada sorunsuz çalışabilecek eksiksiz bir kullanım sıcak 
suyu sistemini oluşturmak için gerekli olacak olan tüm ürün 
ve cihazların hepsini bir araya toplamış olan “paket” sistem-
lerin genel adıdır. Bu cihaz ve donanımlara örnek olarak eşan-
jör, akümülasyon tankı, pompa, otomasyon paneli, debi ayar 
vanası, sıcaklık ve basınç emniyet ventili, duyar elemanlar, 
termometre ve manometre gibi cihazlar sayılabilir.

2. Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sisteminin Amacı Nedir?
Tesisat sektöründe, kullanım sıcak suyu hazırlama sistemlerine 
yönelik projelendirme, üretim, montaj, bakım gibi hizmetler 
sunan birçok firma vardır ve bir kullanım sıcak suyu hazırlama 
sisteminin projelendirilmesinin ardından, sistem uygulamaya 
geçilirken ortaya “toplama” bir yapı çıkmaktadır. Bu “topla-
ma” yapı, genellikle her kalemde başka firma ile çalışıldığın-
dan (örneğin bir firmanın akümülasyon tankını kullanırken, 
başka bir firmanın eşanjörünü, bir başka firmanın pompasını 
kullanmak, birbirinden ayrı elektrik panoları, otomasyon sis-
temleri vb.) sistem ihtiyaçlarına hassas bir şekilde cevap ver-
mez.  Bu etkenlerden dolayı, kullanım sıcak suyu hazırlama 
sistemlerinde kapasite hesabının yapılması, doğru ürün kulla-
nımı, bağlantı şekli, saatlik ve günlük kullanımlara göre sistem 
tasarımı gibi konularda eksiklikler vardır.

Bunlara ek olarak sistem düzensiz bir yapıda olduğundan, 
şantiyede bir araya getirilip montaj ve borulamasının yapıl-
masında da zorluklar ortaya çıkabilmektedir. 

Paket tip kullanım sıcak suyu sistemi fikrinin ortaya çıkışı, 
tüm bu sistemi tek bir şasi üzerinde toplayarak ihtiyaçlara has-
sas bir şekilde cevap veren, montaj ve borulaması basit ve tüm 
sistemin tek bir üretici tarafından oluşturulduğu, “toplama” 
olmayan yapı oluşturma düşüncesiyle olmuştur.

PAKET TİP KULLANIM SICAK SUYU HAZIRLAMA 
ÜNİTESİ
Compact Domestic Hot Water Production and Storage 
Units1

Ufuk Atamtürk  2

1  İngilizce metin yazarı tarafından sağlanmıştır.
2 Tanpera Endüstri Enerji ve İleri Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Tanpera Industry Energy and Technology Co. Ltd., Ankara, Turkey,  ufuk@tanpera.com.tr

1. What is Termobox?

TERMOBOX system is a general expression of a set which 
is designed for users requirements such as setting up a sys-
tem to provide hot water which is used in any application. 
This set consists of various devices and hardware such as heat 
exchanger, storage tank, pump, automation panel, balance 
valves, heat and pressure security valve, thermometer and ma-
nometer.

2. What is the Purpose of Using Termobox?  

There are a lot of firms that serves in making project, produc-
tion, assemblage and maintenance in hot water preparing sys-
tems however after a system is prepared, a ‘completed’ sys-
tem does not come out. That system comes out because every 
part of the system is provided by seperate firms, for example 
a storage tank belongs to a firm is used with a heat exchanger 
and even a pump belong to another firms. That system which 
is not truly completed may not respond the users requirements 
implicitly. Due to these reasons, setting up using a hot water 
supply have problems about calculating the capacity, choosing 
the right product, connection type and design of hourly and 
daily usage.

In addition, hybridity of the system causes troubles in the as-
semblage of all the element in the workplace.

The idea that to set up a system like Termobox comes out to 
produce a ‘complete’ set in which all the elements is collected 
on a board and respond the requirements perfectly, and all the 
hardware is produced by the same firm. All of these factors 
makes that system a ‘complete’ set.

3. Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sisteminin Yapısı 

Standart bir paket tip kullanım sıcak suyu sistemi eşanjör, akü-
mülasyon tankı, pompa, otomasyon paneli, debi ayar vanası, 
sıcaklık ve basınç emniyet ventili, termometre ve manometre 
gibi duyar elemanlar, donanım ve cihazlar sistem üzerinde ha-
zır olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Termobox-Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sistemleri’nde bu 
yapının oluşturulmasına ek olarak, kapasite hesabının yapıl-
ması, doğru ürün seçimi, bağlantı şekli, saatlik ve günlük kul-
lanımlara göre sistem ve cihaz tasarımı yapılarak; kullanıcıla-
rın taleplerini konfor ve yüksek verimle karşılayacak nitelikte 
ve kalitede bir sistemin tasarımı yapılmıştır.  

Bu cihazların şasi üzerindeki yerleşimi montajı en kolay kılacak 
şekilde; cihaz adedi, kapasite ve özellikleri gelen talepteki ihti-
yaç duyulan değerlere göre hassas bir şekilde ayarlanmaktadır.

4. Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Hacim ısıtma sistemleri, her zaman yüksek sıcaklık ve yük-
sek basınçta çalışmaktadırlar. Bu yüzden çevrimlerindeki su, 
kullanım suyu olarak kullanılmaya uygun değildir. Fakat bu 
suyun taşıdığı yüksek enerji, kullanım suyu hazırlanmasında 
oldukça yararlıdır.

Paket tip kullanım sıcak suyu sistemi, binanın hacim ısıtma 
sisteminden gelen sıcak su ile şehir şebekesinden gelen soğuk 
su arasında, plakalı ısı değiştirici kullanarak iki akışkanı bir-
birlerine karıştırmadan ısı transferi gerçekleştirir. Bu plaka-
lı ısı değiştiriciler, paslanmaya ve korozyona dayanıklı ince 

3. Design of Termobox       

A standard Termobox consists of heat exchanger, storage 
tank, pump, automation panel, flow rate regulator, heat and 
pressure security valve termometer and manometer which are 
previously installed on the system and ready to use. In ad-
dition, by doing the capacity calculation, choosing the right 
product, connection type and design of  the system and devic-
es according to hourly and daily usage are perfectly arranged 
and finally  a system comes out to provide comfort and high 
efficiency to the last user.

Devices are installed on the system which makes it to be as-
sembled very easily and number of the devices, capacity and 
specifications may be arranged for the users requirements.

4. How Does Termobox Operate?

Volume warming systems operate on high temperature and 
pressure all the time. The water in the cycle is not suitable to 
consume for this reason. However, the high energy that the 
water has got that is very beneficial for providing usage water.

Termobox operates a heat flow between the hot water coming 
from heating system of building and cold water coming from 
mains using plated heat exchanger without letting liquids mix 
each other. That plated heat exchangers are set up by combin-
ing rust resistant and anti corrosive thin plates and they have 
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Şekil 1. Termobox- Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sisteminin Tasarımı
Figure 1. TERMOBOX- Design of Compact Domestic Hot Water Production And Storage Units
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high heat transmission 
coefficent and never 
let liquids  mix each 
other. 

Usage water comes out 
from heat exchanger 
and stored in a stor-
age tank. According to 
requests, water in the 
storage tank is sent to 
heating system of the 
building. The remain-
ing amount of water is 
replaced by the water 
coming from mains 
continuously.

The heat control of 
the water is made by 
a regulator whose 
sensor is fitted inside 

the system. Regulator adjusts the degrees of the output water 
according to the measurements of incoming water and for the 
requirements. Thanks to that design, system is able to provide 
usage water without being affected by fluctuations in volume 
and pressure caused by  variable requests.

Water coming from the storage tank also enters into the 
plate heat exchanger. That depends on the instant hot water 
requirement and that water mix with the water coming from 
mains and enter the heat exchanger together. By this process, 
same water is added in cycle again and water temperature 
in the storage tank is increased to desired level or preserved 
stable. Thus, cold water coming from mains is only used to 
replace the remaining amount of water that used from storage 
tank, any other water from mains included in cycle because 
allowing of cold water from mains and passing that water 
from storage tank to the heat exchanger controlled by a little 
pump.

5. Advantages of Termobox Over Other Similar Systems

•	 High	Heat	Transfer	Rate	and	Production	Capacity

Plated heat exchangers have higher heat transmission coef-
ficient than boilers have. TERMOBOX systems do not only 
need smaller volume because they need smaller heat flow 
surface, but also find optimal solutions when instant require-
ments are high. Because of that, a TERMOBOX system has 
the capacity to produce much more amount of hot water than 
a boiler system has equal tank capacity.

plakaların bir araya getirilmesinden oluşmak-
tadırlar, yüksek ısı transfer katsayısına sahip-
tirler ve asla akışkanları birbirlerine karıştır-
mazlar.

Plakalı ısı değiştiriciden çıktıktan sonra, ısı-
tılan kullanım suyu bir akümülasyon tankına 
girer. Sisteme gelen o anki kullanım talep-
lerine bağlı olarak, akümülasyon tankındaki 
ısıtılan sıcak su bina kullanım suyu şebeke-
sine yollanır. Kullanım ile sistemden eksilen 
su sürekli olarak şehir şebekesinden yapılan 
katkıyla telafi edilir. 

Isıtılan kullanım suyunun sıcaklık kontrolü, 
sistem içine yerleştirilmiş bir sıcaklık algıla-
yıcıya sahip olan regülatör (düzenleyici) ta-
rafından yapılır. Düzenleyici, gelen sıcaklık 
ölçümlerine göre otomatik olarak suyun çıkış 
sıcaklığını ayarlayarak o anki sistem ihtiyaç-
ları karşılar. Bu tasarım sayesinde sistem, de-
ğişken ihtiyaçtan dolayı oluşan hacim ve ba-
sınçtaki dalgalanmalardan etkilenmeden sabit bir sıcaklıkta 
kullanım suyu akışını sürekli olarak sağlayabilir.

Plakalı ısı değiştiriciye aynı zamanda akümülasyon tankı içe-
risindeki su da giriş yapmaktadır. Bu su, anlık su kullanım du-
rumuna göre ya şehir şebekesinden gelen yeni su ile karışarak 
ya da karışmadan plakalı ısı değiştiriciye giriş yapar.  Bu sa-
yede şebeke suyu eklenmeden aynı su tekrar tekrar çevrime 
katılarak akümülasyon tankı içersindeki suyun sıcaklığı ihtiyaç 
duyulan seviyelere çıkarılabilir veya sabit tutulabilir. Yani şe-
hir şebekesinden gelen soğuk su, sadece akümülasyon tankın-
dan kullanım ile eksilen suyu telafi etmek için sisteme giriş 
yapmaktadır; bunun haricinde çevrime şebekeden soğuk su 
alınmaz çünkü bu su hem gereksiz yere ısıtılmış olur hem de 
sistemde bu suyun kaplayabileceği bir hacim bulunmaz.

Şehir şebekesinden gelen soğuk suyun bu döngüye girişi ve 
akümülasyon tankındaki suyun eşanjördeki çevrimi küçük bir 
pompa tarafından kontrol edilir.

5. Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sisteminin Diğer Sistemlere 
Göre Avantajları

•	 Hızlı	Isı	Transferi	ve	Yüksek	Üretim	Kapasitesi

Plakalı eşanjörler, boyler sistemlerine göre oldukça yüksek 
ısıl iletim katsayısına sahiptirler. Paket tip kullanım sıcak 
suyu sistemleri, bu sayede hem düşük ısı iletim alanına ihtiyaç 
duyarak büyük sistemlerde daha az hacim kaplarlar, hem de 
ani üretim gereksinimi yüksek olan uygulamalarda optimum 
çözümler üretirler. Bundan dolayı bir TERMOBOX-Paket Tip 
Kullanım Sıcak Suyu Sistemi, kendisiyle eşit depo su hacmine 
sahip bir boylerden katlarca kez fazla sıcak su üretim kapasi-
tesine sahiptir.

Şekil 2. Tanpera Plakalı Isı Değiştiriciler
Figure 2. Tanpera Plate Heat Exchangers

•	 Choosing	Right	Product

Best solution is offered for all conditions when the capacity 
calculations according to the requirement are made, worked 
on the connection type, design of system according to 
different usage profiles is made. So these factors come with 
several benefits stated in titles below.

•	 Connection	 Type	 and	 Easy	 to	 Assemble	 (Plug	 and	
Operate	System)

All the connections between the devices forming the sys-
tem and configuration are already completed while system 
was set up. Thus, when the system reach to customer, it’s as-
semblage is easily done by completing the outer connections 
and get ready to use. For all these reasons make choosing 
TERMOBOX is a  very economic, practical and time-saving 
option.

•	 System	Design	According	to	Hourly	and	Daily

In this system, all the electronic connections (termometer, 
manometer, pump, and automationw) are assembled onto a 
single automation panel, and this makes system very easy to 
be operated.

Thanks to the automa-
tion panel, termobox is 
arranged to respond the 
hourly and daily usage 
requirements. For ex-
ample, automation panel 
provides storage tank to 
be charged and keep the 
hot water at 60 oC and 
when the water usage is 
low (for example late at 
night), panel increases 
the temperature to 70-
80 oC and make the hot 
water cycle. Thus, tem-
perature of the water is 
increased over the living 
conditions of legionella 

and procreation of that bacteria is prevented.

• Respond	the	Requirements	Sensitively

Various requirements are sensitively responded to the auto-
mation of the system. Without changing the dimensions of 
the heat exchanger, optimization of the system is easily done 
by adjusting the pressure drop in every amount of capacity 
produced.

•	 Easy	to	Maintenance	and	Cleanup

Termobox is kind of system that is serviced and cleaned. Ter-

•	 Doğru	Ürün	Seçimi

Sistem ihtiyaçlarına yönelik olarak kapasite hesabının yapılıp, 
bağlantı şekilleri üzerine çalışıp, değişken kullanımlara göre 
sistem tasarımı gibi konularda eksikliklerin giderilmesi saye-
sinde her durum için en doğru ürünün seçimi yapılabilmekte-
dir. Bu da, aşağıda diğer başlıklar altında bahsedilen birçok 
avantajı beraberinde getirmektedir.

•	 Bağlantı	Şekli	ve	Montaj	Kolaylığı	(“Tak	ve	Isıt”	Sistemi)

Paket sistemini oluşturan tüm cihaz ve donanımların birbirleri 
arasındaki gerekli bağlantıları ve kurulumları ürün oluşturulur-
ken tamamlanır. Böylece paket sistemi, işletmeye ulaştığı anda 
dış bağlantıları hızlı bir şekilde tamamlanıp, kolayca montajı 
yapılarak çalışmaya alınabilecek bir yapıya sahip olur. Tüm 
bunların bir sonucu olarak, TERMOBOX-Paket Tip Kullanım 
Sıcak Suyu Sistemi’nin kullanımıyla işletme içersinde montaj-
bağlantı işlerine ayrılması gerekecek olan zaman ve iş gücün-
den tasarruf edilir.

•	 Saatlik	ve	Günlük	Kullanımlara	Göre	Sistem	Tasarımı

Paket tip kullanım sıcak suyu sisteminde, sistemin tüm elektro-
nik bağlantı (termometre ve manometre gibi duyar elemanlar, 
pompa, vb.) ve otomasyonu aynı montajı gibi tek bir noktadan 
yapılıp bir otomasyon paneli üzerin-
de toplanmaktadır, bu da sistemin 
yönetimini kolaylaştırmaktadır. 

Otomasyon paneli sayesinde, TER-
MOBOX-Paket Tip Kullanım Sıcak 
Suyu Sisteminin saatlik ve günlük 
kullanımlara uygun olarak cevap ve-
recek şekilde otomasyonu yapılabili-
yor. Örnek olarak otomasyon pane-
li, akümülasyon tankını şarj ederek 
tank içerisindeki maksimum hacim-
deki suyun 60 oC’de depolanmasını 
sağlamanın yanı sıra gün içerisinde 
kullanımın en düşük olduğu saatler-
de ( gece 2-3 saatleri arası) sistemde-
ki suyun sıcaklığını 70-80oC’lere çı-
kartarak sirküle etmesini sağlayacak 
şekilde tasarımlanabilmektedir. Bu 
sayede borularda durgun suda üre-
yecek olan lejyonella bakterisinin yaşam sıcaklığının üzerine 
çıkılarak, buralarda üremesi önlenmiş olur. 

•	 Sistem	İhtiyaçlarına	Hassas	Bir	Şekilde	Cevap	Verme

Paket sisteminin yapılan otomasyonu ile sistemin değişken 
ihtiyaçlara hassas bir şekilde cevap vermesi sağlanır. Üreti-
len tüm kapasitelerde, eşanjör boyutu değiştirilmeden basınç 
kayıplarıyla oynanabilir ve sistemin optimizasyonu rahatlıkla 
yapılabilir.

•	 Rahat	Bakım	ve	Temizlik

Paket tip kullanım sıcak suyu sistemi, bakım ve temizliği yapı-

Şekil 3. Otomasyon Paneli, Plakalı Eşanjör ve Bazı Duyar Elemanlar
Figure 3. Control Panel, Plate Exchanger ve Sensors
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mobox performs like brand new if it’s maintenance such as 
cleaning of arthritis on the heating surface is provided. Be-
sides, the plates which is damaged due to the corrosion may 
be changed and system continues to perform perfectly.

Other systems such as boilers in which heat exchanger and 
tank is connected, are impossible to maintenance, and ef-
ficiency of the heat exchanger capacity decreases constantly 
and that system becomes expensive to operate.

If the serpentine of that system is damaged due to corrosion, 
whole system is discarded because system is not compatible 
to maintenance.

In Termobox every part of the system is placed so convenient 
to take care of the devices easily in regular controls. Thus, 
any problem occurs due to the montage and connections in 
maintenance services.

In addition, system is designed so that any steady or stable 
amount of water does exist. Thanks to that, sedimentation of 
residue or formation of some organism are not observed.

•	 Heat	Transfer	Capacity	Increasement	When	Necessary

Heat exchanger of the system which is plated heat exchanger 
is suitable to be added/removed the plates so that heat ex-
change capacity is changed. Thus the capacity of production 
of warm water is easily be adjusted.

6. Main Usage Areas of Termobox   

TERMOBOX is easily used where hot utility water is needed. 
For example:
 Houses, resorts,
 Apartments, blocks with district heating systems,
 Hotels, hospitals, fabrics, dormitories,
 Residances, malls, trade centers, 
 Gyms, swimming pools.
 Military bases.

labilen bir üründür. Bakım yapılarak kireçlenme gibi ısı trans-
fer yüzeyini kaplayan maddelerden temizlendiğinden sürekli 
olarak ilk günki performansına geri dönebilmektedir. Ayrıca ısı 
değiştiricide korozyon ile delinen bir eşanjör plakası cüzi bir 
masraf ile rahatlıkla değiştirilerek sistem çalışmasına sorunsuz 
devam edebilir. 

Paket tip kullanım sıcak suyu sistemine alternatif olan, boyler 
gibi depo ile ısı değiştiricinin bir arada olduğu sistemlerde ise 
bakım yapmak mümkün değildir ve bu sebeple oluşan tortu-
kireçlenme gibi sebeplerden dolayı ısıl verimi giderek düşer ve 
işletme maliyetleri hızla artar. Serpantinin korozyon sebebiyle 
delinmesi sonucunda da, bakım yapmak mümkün olmadığın-
dan kullanıcı tüm sistemi atmak zorunda kalınır.

Paket sisteminin tasarımı yapılırken sistem elemanları, belli 
aralıklarla yapılacak olan bakım ve temizlik işlemlerinin rahat-
lıkla gerçekleştirilebileceği bir düzende konumlandırılırlar. Bu 
sayede teknik servis işlemleri sırasında montaj ve bağlantılar-
dan kaynaklanan bir sıkıntıyla karşılaşılmaz.

Bunlara ek olarak sistemin çalışma mantığı ve tasarımı hacim 
içersinde döngüye katılmayan ve durgun su kuşaklarının oluş-
masını engelleyecek şekilde oluşturulmuştur. Böylece durgun 
bölgelerdeki tortu çökelmesi veya organik yapı oluşumu etkin 
bir şekilde engellenmiş olur.

•	 İhtiyaca	Göre	Isı	Transfer	Kapasitesi	Artırımı

Sistemin ısı değiştiricisi olan plakalı eşanjöre, ihtiyaç duyul-
duğu her anda plaka eklenip/çıkartılarak ısı transfer kapasitesi 
değiştirilebilir. Böylece sistemin sıcak su üretme kapasitesiyle 
rahatlıkla oynanabilir.

6. Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sisteminin Kullanım Alanları
Kullanım sıcak suyu ihtiyacının bulunduğu her türlü yapı ve 
uygulamada, Termobox-Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sis-
temi ihtiyacı karşılamak için rahatlıkla kullanılabilir. Kullanım 
alanlarına örnek olarak:

 Müstakil evler (villalar,  yazlıklar, dağ evleri vb.),
  Apartman, blok tarzı merkezi ısıtmaya sahip toplu konut-

lar,
 Oteller, hastaneler, fabrikalar, yurtlar,
 İş merkezleri, residanslar, alış-veriş merkezleri
 Spor salonları, kapalı yüzme havuzları, kuru temizleme-

ciler
 Askeri tesisler.

    
TERMOBOX Model Tipleri ve Özellikleri / TERMOBOX Model Types and Specifications 
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TERMOBOX 115-10 ORW 1-15/10-EPDM 100 400 20.000 3/4 10 90

TERMOBOX 213-20 ORW 2-13/10-EPDM 200 800 40.000 2 1/4 10 90

TERMOBOX 217-35 ORW 2-17/10-EPDM 350 1400 70.000 1 1/4 10 90

TERMOBOX 225-50 ORW 2-25/10-EPDM 500 2000 100.000 1 1/4 10 90

TERMOBOX 227-60 ORW 2-27/10-EPDM 600 2400 120.000 1 1/4 10 90

TERMOBOX 233-80 ORW 2-33/10-EPDM 800 3200 160.000 1 1/4 10 90

  TERMOBOX 312-100 ORW 3-13/10-EPDM 1000 4000 200.000 2 10 90

 

Şekil 7. Büyük beyaz balıkçıl, kalbinden 40oC de gelen kan ile ayaklarından 1oC de dö-
nen kan arasında etkin bir ısı değişimi gerçekleştirebildiğinden, soğuk sularda uzun süre 
donmadan durabilir.

Figure 7. A great white egret can stay in cold water for a long time without freezing due 
to it is able to heat exchange the blood coming from its heart with 40° C and the blood 
from its legs with 1° C.

Tablo 1. Termobox-Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sistemi Ürün Teknik Özellikleri
Table 1. Technical Specifications of Termobox

Eşanjör

Heat Ex-
changer

Tank

Kazan
Boiler

90-70 °C

Ql (Besleme Suyu)
Q1 (Feed water)

Şekil 8. Termobox-Paket Tip Kullanım Sıcak Suyu Sistemi Tesisat Şeması
Figure 8. Termobox Assembly Diagram


