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Çeşitli HVAC (Heating, Ventilating andA ir

Conditioning – Isıtma, Havalandırma ve

İklimlendirme) sistemlerinin tasarımı sırasında

mühendisler sıklıkla emniyet faktörleri kullanır.

Ancak emniyet faktörlerinin aşırı kullanımı, ekip-

manların gereğinden büyük olmasına, tesisat mali-

yetlerinin şişmesine ve zaman zaman aşırı enerji

kullanımına yol açar. Bu özellikle tasarım sürecinin

birden çok adımında emniyet faktörü kullanılması

nedeniyle emniyet faktörlerinin etkisinin birikmesi

durumunda geçerlidir.

Ancak tasarım süreci sırasında alınan kararların

çoğu eksik bilgilere, zamanla geçersiz olduğu anla-

şılabilen varsayımlara veya ekipmanın kurulmasın-

dan bir, beş veya on yıl sonra geçerliliğini yitirebile-

cek varsayımlara dayanır. Bu nedenle HVAC siste-

minin beklenmedik yükleri ve hava debisi ve hava-

dan nem alma kapasitesindeki artış gereksinimlerini

karşılamasına olanak veren, önemli araçlardır.

Bu makalede özgül dış hava sistemlerinin (DOAS)

tasarımında kullanılabilecek biraz farklı bir yakla-

şım tartışılmıştır. Bu yazarın tavsiyesi, dış hava

debisi ve nem alma kapasitesinin tasarım değerlerini

hesaplarken emniyet faktörlerinin kullanımından

kaçınmak; bunun yerine dış hava (OA) ekipmanını

yedek kapasiteli olacak şekilde seçmektir.

Özgül Dış Hava Sistemleri
Özgül dış hava sistemi, havalandırma amacıyla bir

binaya getirilen tüm dış havanın koşullandırılması

(filtreleme, ısıtma, soğutma, nemlendirme, nemini

alma) için ayrı bir parça ekipman kullanır. Ardından

koşullandırılmış dış hava doğrudan her bir kullanı-

lan mekana veya bu mekanlara hizmet veren yerel

HVAC ekipmanlarına aktarılır. Bu arada her bir

mekan içinde veya yakınında bulunan yerel ekip-

manlar (vantilatörlü konvektör, su kaynaklı ısı pom-

paları, paket klima terminalleri (PTAC’ler), küçük

paket tipi üniteler, VAV (değişken hava debili) ter-

minalleri, soğuk tavan panelleri veya soğuk tavan-

lar) mekan sıcaklığının korunması için soğutma

ve/veya ısıtma sağlar. 1'2

Dış havanın ayrı olarak işlenmesi, kullanılan her

mekana yeterli havalandırma debisinin ulaştığının

doğrulanmasını kolaylaştırabilir ve yüksek iç mekan

nem düzeylerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Bu

ikincisi, dış havanın nemi alınarak gizli havalandır-

ma yükünün tamamını ve mekanın gizli yüklerinin

büyük bölümünü (veya tamamını) ortadan kaldır-

mak ve dolayısıyla HVAC ekipmanını birincil olarak

mekandaki duyulur soğutma yüklerini işlemeye terk

etmek yoluyla başarılır. Soğuk tavan panelleri veya

soğuk tavanlar gibi bazı yerel ekipman türlerinin

kuru çalışması ve yoğuşmadan uzak durması gere-

kir, bu da bu ekipmanların yalnızca duyulur yükleri

işleme yetisini sınırlandırır.

Şekil 1’de birkaç örnek DOAS konfigürasyonu

görülmektedir. Bazıları koşullandırılmış dış havayı

(conditioned outdoor air - CA) her bir bölgeye doğ-

rudan aktarırken diğer yapılandırmalarda hava yerel,

tek bölgeli ekipmanların (vantilatörlü konvektörler,

su kaynaklı ısı pompaları, çift kanallı VAV terminal-

ler, paket tipi küçük çatı üniteleri veya tek bölgeli

hava işleyicileri gibi) girişlerine veya merkezi, çok
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bölgeli ekipmanlara (kat tipi VAV hava işleyiciler

veya kompakt üniteler gibi) aktarır.

Bunların dışında çok sayıda özgül dış hava ekipmanı

tipi de mevcuttur (Şekil 2). Nem alma genellikle doğ-

rudan genleşmeli (direct-expansion - DX) soğutma,

bir soğuk su bataryası, bir kurutucu madde tabanlı

nem alma aygıtı veya bu teknolojilerin birleşimi tara-

fından sağlanır. Çoğu zaman özgül dış hava ünitesi,

enerji kullanımını azaltabilen ve soğutma ve ısıtma

ekipmanının boyutunun azaltılmasına olanak verebi-

len bir egzoz havası enerji geri kazanımı cihazını (top-

lam enerji çarkı, sabit plakalı ısı eşanjörü, serpantin

dolama döngüsü veya ısı borusu gibi) kapsar. Hatta

ASHRAE Standardı 90.1 pek

çok DOAS uygulaması için bir

egzoz havası enerji geri kaza-

nım aygıtının kullanılmasını

zorunlu kılmaktadır.4

Tasarım Hava Akımının 
Belirlenmesi
Çoğu uygulamada, bir özgül dış

hava ünitesi için tasarım hava

akımı, endüstri standardı veya

yerel mevzuata göre zorunlu

havalandırma debisi miktarı

tarafından belirlenir.5 Bazı

durumlarda, ünitenin sahibi

veya tasarım ekibi iç hava kali-

tesini yükseltmek veya bir projenin LEED (Enerji ve

Çevresel Tasarımda Liderlik) sertifikasyonu için

“Daha Fazla Havalandırma”  kredisi kazanmak ama-

cıyla mevzuatta belirtilen minimum havalandırma

debisinden daha yüksek debi sağlamayı seçebilir. Son

olarak çok düşük havalandırma gereklilikleri veya çok

yüksek iç mekan gizli yüklerinin söz konusu olduğu

uygulamalarda mühendis, koşullandırılmış dış hava-

nın daha yüksek çiy noktasında (daha az kuru) dışarı

verilmesini sağlamak amacıyla özgül dış hava ünitesi

tarafından dışarı verilen hava akımını arttırmayı seçe-

bilir. 62.1-20076 no’lu ASHRAE Standardındaki

Tablo 6-1’de her kullanım kategorisi için iki havalan-

dırma hızı öngörülmüştür: Biri kişilerle ilişkili konta-

minasyon kaynakları (Rp), diğeri de binayla ilişkili

kaynaklar (Ra) için. Standart 62.1’de bulunan

Denklem 6-1, her bir soluma bölgesine aktarılması

gereken minimum dış hava akımının (Vbz) belirlen-

mesinde kullanılır:

Burada:

Vbz = kullanılabilir mekanın soluma bölgesinde ge-

reken dış hava akımı, kübik fit/dakika (L/s)

Rp = kişi başına gereken dış hava akımı hızı, kübik

fit/dakika/kişi (L/s • kişi) 

Pz = tipik kullanım sırasında bölgeyi kullanması

beklenen en fazla insan sayısı 

Ra = birim alan başına gereken dış hava akımı hızı,

kübik fit/dakika /ft2 (L/s-m2) 

Az = bölgenin kullanılabilir zemin alanı, ft2 (m2)

Şekil 1. Örnek özgül dış hava sistemi konfigürasyonları

Şekil 2. Örnek atanmış dış hava ekipmanı türleri
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Ardından Standart 62.1’deki Denklem 6-2 ve Tablo

6-2 kullanılarak bölgedeki hava dağılımı etkinliği

(Ez) açıklanır ve bölge için dış hava debisi (Voz)

hesaplanır. Bu bölgeye hava dağıtım sistemi tarafın-

dan (besleme havası dağıtıcılar yoluyla) bölgeye

sağlanması gereken dış hava akımıdır.

Son olarak, tek bir hava işleyicinin bir veya birden

çok bölgeye yalnızca dış hava beslediği %100 dış

hava sistemi için, Standart 62.1’deki Denklem 6-4,

özgül dış hava ünitesinden hizmet alan tüm bölgele-

rin bölge dış hava debilerinin toplamının alınması

yoluyla sistem düzeyinde dış hava alım debisinin

(Vot) hesaplanmasında kullanılır:

Vot = ∑tüm bölgeler Voz (2)

Bazı sistem konfigürasyonlarında, özgül dış hava

ünitesi her bir bölgeye doğrudan koşullandırılmış dış

hava sağlamak yerine yerel veya merkezi HVAC

ekipmanlarının girişlerine koşullandırılmış dış hava

sağlar. Bu konfigürasyonlarda, özgül dış hava ünite-

si hizmet verilen sistemlerin her biri için gereken dış

hava alım debilerinin (Vot) toplamını sağlayabilecek

boyutta olmalıdır.

İlave Hava Uygulamaları. Bazı uygulamalarda

özgül dış hava ünitesi için tasarım hava akımı, bina-

nın dışına atılan havayı ikmal etme gereksinimi tara-

fından belirlenir. Bu laboratuarlar, endüstriyel mut-

faklar veya yüksek egzoz gereklilikleri bulunan

diğer uygulamalarda yaygındır. Bu durumda, tasarım

hava debisi tüm egzoz havası debilerinin toplamı artı

olası pozitif bina basınçlandırması için gereken

havadan oluşur.

Bölge Popülasyonu için Güvenlik Faktörü
Güvenlik faktörünün ilk yaygın kullanımı, Pz, yani

bölgeyi kullanması beklenen kişi sayısının belirlen-

mesi sırasında gerçekleşir. Bu terimin Standart

62.1’deki tanımı, bunun “tipik kullanım sırasında
bölgede bulunması beklenen en fazla insan sayısı”

olduğunu belirtir. Bu herhangi bir özel koşulda böl-

gede bulunması mümkün olan en fazla insan sayısı

değildir.

Gerçek bölge popülasyonu bilinmiyorsa veya mekan

sahibi ve tasarım ekibi bunu tahmin etmek konusun-

da rahat değilse, Standart 62.1’deki Tablo 6-1’de

bulunan kullanıcı yoğunluğuna ilişkin varsayılan

değerlerden yararlanılabilir. Tablo 6-1’in altına

düşülmüş bir not tasarım mühendislerinin bu varsa-

yılan değerleri kullanmakla yükümlü olmadıklarını,

ancak gerçekteki kullanıcı yoğunluğunun bilinmedi-

ği durumlarda bu değerleri kullanmayı tercih edebi-

lecekleri açıklamasını içerir.

Bölge popülasyonu için aşırı derecede tutucu bir tah-

min yapılması önemli oranda havalandırma fazlası

ve aşırı enerji kullanımına yol açabilir. Aynı zaman-

da mekanın gizli soğutma yükünün ve özgül dış hava

ünitesinin buna bağlı nem alma kapasitesinin hesap-

lanmasını da etkiler.

Bu yazarın tavsiyesi, bölge popülasyonuna (Pz)

güvenlik faktörlerinin uygulanmasından kaçınmak

ve bunun yerine tipik kullanım sırasında beklenen

kullanıma dair en iyi tahmini kullanmaktır.

Ardından da, bu makalenin ileriki bölümlerinde

açıklanacağı üzere özgül dış hava ünitesinin “yedek”

hava akımı kapasitesiyle seçilmesi önerilir.

Gelecekteki Genişlemeler veya Kullanım 
Değişikliği İçin Güvenlik Faktörü
Özgül dış hava ünitesinin tasarım hava akımının

belirlenmesinde güvenlik faktörünün bir diğer yay-

gın kullanımı da tesisin gelecekteki genişlemesi veya

kullanım değişikliğinin hesaba katılması sırasında

görülür. Tesis gelecekte genişletilecek ve özgül dış

hava ünitesinin genişletilmiş tesise hizmet vermesi

beklenecekse, bir miktar yedek (veya fazladan) hava

akım kapasitesi bulunan bir ünitenin seçimi akıllıca

olacaktır.  Veya gelecekte tesisin kullanımının (örne-

ğin ofis alanından bir grup toplantı odası veya pera-

kende alanına) değişmesi olasılığı yüksekse, özgül

dış hava ünitesi tarafından hizmet verilen bölgelerin

havalandırma gereklilikleri değişebilir. Yine, yedek

hava akımı kapasitesine sahip bir ünitenin seçilmesi

akıllıca olacaktır.

Bu yazarın tavsiyesi tasarım hava akımının olabildi-
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ğince doğru bir şekilde ve güvenlik faktörleri kulla-

nılmadan hesaplanmasıdır. Ardından izin verilebilen

maksimum hava akımına yakın işleyen bir ünite

yerime yedek hava akımı kapasitesine sahip bir

özgül dış hava ünitesi seçilmesi önerilir. Bunun etki-

si makalenin ileriki bölümlerinde irdelenecektir.

Tasarım Nem Alma Kapasitesinin Belirlenmesi
Bir özgül dış hava ünitesinin gerekli nem alma kap-

asitesi (Şekil 3, Denklem 3), tasarım hava akımı

(Vot), içeri giren dış havanın nem oranı (Woa) ve üni-

teden çıkan koşullandırılmış havanın nem oranı

(Wca) tarafından belirlenir:

qL = 4.5 x Vot x (Woa -  Wca)/7000 gr/lb (3)

Burada:

qL = gereken nem alma kapasitesi lb/saat 

Vot = tasarım dış hava akımı, kübik fit/dakika 

Woa = içeri giren dış havanın nem oranı, grain/lb

Wca = dışarı çıkan koşullandırılmış havanın nem ora-

nı, grain/lb

Önceki bölümde güvenlik faktörlerinin tasarım hava

akımı (Vot) üzerindeki etkisi tartışıldığından, bu

bölümde Denklem 3’teki diğer iki değişkene odakla-

nılacaktır: içeri giren dış havanın nem oranı (Woa) ile

dışarı çıkan koşullandırılmış havanın nem oranı (Wca).

Woa (İçeri Giren Dış Havanın Nem Oranı) İçin 
Güvenlik Faktörü
ASHRAE Hadbook – Fundamentals7, çeşitli konum-

lar için dış mekan tasarım koşullarını temsil eden

iklim verileri için popüler bir kaynaktır. Tarihsel

süreçte tasarım mühendisleri, soğutma sistemlerinin

gerekli kapasitesini hesaplarken tasarım kuru termo-

metre sıcaklığı ile ortalama çakışan yaş termometre

sıcaklıklarını kullanmıştır. Ancak, en yüksek dış

mekan nem oranı en yüksek dış mekan kuru termo-

metre sıcaklığıyla aynı zamanda gerçekleşmez.

1997 yılından beri ASHRAE Handbook (ASHRAE

Elkitabı), nem alma sistemlerinin gerekli kapasitesi-

ni hesaplarken kullanılmak üzere tasarım çiy noktası

sıcaklığını ve ortalama çakışan

kuru termometre sıcaklığını

içermektedir. Tablo 1’de

Jacksonville, Florida’ya ilişkin

%0,4’lük dış mekan tasarım

koşulları listelenmiştir.7 Dış

mekan nem  oranının, tasarım

çiy noktası koşulunda tasarım

kuru termometre koşuluna

kıyasla %32 oranında yüksek

olduğuna dikkat edin. Bu

nedenle, bir özgül dış hava

ünitesinin gereken nem alma

kapasitesinin belirlenmesinde

tasarım çiy noktası koşulunun

kullanılması önemlidir.

Özgül dış hava ünitesinin gere-

ken nem alma kapasitesinin

belirlenmesinde güvenlik fak-

törünün başlıca yaygın kullanı-

mı, içeri giren dış havanın

(Woa) tasarım nem oranının

seçilmesi sırasında görülür.

Şekil 3. Soğutulmuş su veya doğrudan genleşmeli atanmış
dış hava ünitesi tarafından nem alımı

Tablo 1: %0,4’lük dış mekan tasarım koşullarının karşılaştırılması
(Jacksonville, Florida)
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ASHRAE Elkitabı üç tasarım koşulu kümesi içerir:

%0,4, %1 ve %2. Bunlar yıl içinde dış mekan koşul-

larının tabloda belirtilen tasarım değerini aşması

beklenen saat yüzdesini gösterir. Tablo 2’de

Jacksonville, Florida7 için %0,4, %1 ve %2’lik tasa-

rım çiy noktası koşulları listelenmiştir.

Pek çok mühendis en tutucu (%0,4) tasarım koşulunu

kullanma eğilimindedir, ama bu genellikle daha

büyük özgül dış hava ekipmanlarının seçilmesine yol

açar. Bu ekipman kapasitesi kararının etkileri makale-

nin ileriki bölümlerinde açıklanacak ve irdelenecektir.

Üniteden Çıkan Koşullandırılmış Havanın Nem
Oranının (Wca) Hesaplanması
Bir özgül dış hava ünitesi tarafından verilen koşul-

landırılmış havanın gereken nem oranının belirlen-

mesinde aşağıdaki adımlar uygulanır:8

1. Kullanılan mekan için hedef nem oranını (Wsp)
tanımlayın. Bu kabul edilebilir sayılan maksi-
mum iç mekan nemidir. Bazı mühendisler %60
RH’yi kabul edilebilir üst limit olarak kabul eder-
ken diğerleri %50, %55, %65 veya bir diğer limi-
ti kabul eder.

2. Her bir bölge için tasarım gizli yükünü (qLspace)
belirleyin – Bu bölge sınırları içinde gerçekleşen
gizli yüktür. Tipik olarak bölge içindeki insanlar
ve diğer kaynaklar tarafından üretilen nemin yanı
sıra dış mekandan veya komşu bölgelerden nemli
hava sızıntısı veya difüzyonundan oluşur.9 Bu

yükler genellikle yük hesaplama yazılımı yardı-
mıyla belirlenir.

3. Özgül dış hava ünitesi tarafından verilen koşul-
landırılmış havanın gereken nem oranını (Wca)
hesaplayın. Özgül dış hava sistemi havalandırma
gizli yükünün yanı sıra iç mekan gizli yükünün de
tamamını telafi etmek üzere tasarlanmışsa, koşul-
landırılmış iç mekan havası her bölgedeki gizli
yükü telafi etmek için yeterince kuru olarak, her
bölgedeki nem oranı istenen üst limitte veya bu
limitin altında tutulabilmesini sağlamalıdır.
Denklem 4, her bir bölge için gereken Wca’nın
belirlenmesinde kullanılır. Sonra, ünite tarafından
verilen koşullandırılmış dış havanın nem oranı,
ünitenin hizmet verdiği bölgeler arasında en
düşük (veya en kötü senaryo) oran olmalıdır.

Wca = Wsp - [qLspace / (0,69 x Voz)]  (4)

Burada:

Wca = üniteden çıkan koşullandırılmış havanın

nem oranı, grain/lb

Wsp = kullanılan mekanın nem oranı için istenen

üst limit, grain/lb

qLspace = bölgedeki tasarım gizli yükü, Btu/saat

Voz = tasarım bölge dış hava akımı, kübik fit/dakika

Bu prosesi açıklamak için; Jacksonville, Florida’da

bulunan bir örnek ilköğretim okulu düşünün. Havayı

doğrudan dört sınıfa aktararak havalandırma gizli

yükünün tamamını ve iç mekan gizli yükünün tama-

mını ortadan kaldırmak üzere

bir özgül dış hava ünitesi tasar-

lanmaktadır.

1. Bu örnek için, bölgenin soğut-

ma sezonu için kullanılan kuru

termometre ayarı 74°F (23°C),

iç mekan nemi için kabul edile-

bilir üst limit ise %60 RH’dir.

Bu, 75,2 grain/lb’lik (10,8 g/kg)

bir iç mekan nem oranına (Wsp)

denktir.

2. Tablo 3’te her bir bölge için

tasarım gizli yükleri (qLspace)

ve gereken dış hava akımları

(Voz) listelenmiştir.

Tablo 2: Tasarım çiy noktası koşullarının karşılaştırılması (Jacksonville, Florida)

Tablo 3 : Dört sınıfa hizmet veren örnek özgül dış hava sistemi
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3. Denklem 4, her bir bölge için gereken koşullandı-

rılmış hava nem oranının (Wca) hesaplanmasında

kullanılır. Örneğin 102 no’lu Sınıfa Verilen koşul-

landırılmış dış hava için gereken nem oranı 57,6

grain/lb’dir (8,24 g/kg).

Wca= 75,2 grain/lb - [5465 Btu/saat/(0,69 x 450

kübik fit/dakika)] = 57,6 grain/lb

Tablo 3’teki sonuçların da gösterdiği gibi, 102 numa-

ralı sınıf en kuru havaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle,

bu örnek için özgül dış hava ünitesi iç mekan gizli

yükünün tamamını ortadan kaldırmak için, dış hava-

nın nemini 57,6 grain/lb’ye (8,24 g/kg) –bu 52°F’lik

(11°C) çiy noktasına eşittir (mekandan daha kuru)-

indirmelidir.

Wca (Üniteden Çıkan Koşullandırılmış Havanın
Nem Oranı) İçin Güvenlik Faktörü
Hedef Mekan nemi Düzeyi (Wsp). Koşullandırılmış

havanın gereken nem oranının (Wca) belirlenmesinde

güvenlik faktörlerinin ilk etkisi, kullanılan alan için

hedef nem düzeyinin (Wsp) seçiminde görülür.

Konfor amaçlı uygulamaların çoğunda, mühendisler

tipik olarak HVAC sistemlerini %50 hedef bağıl nem

(RH) kullanarak tasarlar. Ancak iç mekan nemi için

izin verilebilir üst limit (en kötü senaryo) bundan

yüksek olabilir. Bazı mühendisler %60 RH’yi kabul

edilebilir üst limit olarak kabul ederken diğerle-

ri%55, %65 veya bir diğer limiti kabul eder. Yeni

Sıcak ve Nemli İklimlerdeki Binalar için ASHRAE
Kılavuzu10, iç mekan nemini en çok 55°F (13°C) çiy

noktasıyla –bu 74°F (23°C) kuru termometre sıcaklı-

ğında yaklaşık %51 RH’ye denktir- sınırlamayı öne-

rir.

Bu kararın özgül dış hava ünitesinin boyutlandırıl-

masında çok büyük bir etkisi

vardır. Aynı dört sınıflı örnek-

ten hareketle, koşullandırılmış

havanın nem oranı (Wca) ile

bunun sonucu olan özgül dış

hava ünitesinin  nem alma kap-

asitesi, çeşitli RH limitleri için

belirlenmiştir. Tablo 4’te

görüldüğü gibi, bölgelerde

daha düşük bir bağıl nemi korumak için, Wca’nın

daha düşük olması gerekir, bu da gerekli, nem alma

kapasitesinin daha yüksek olmasıyla sonuçlanır.

Bu örnek için, sistemin iç mekan nemini %50 RH ile

sınırlamak üzere tasarlanması, özgül dış hava ünite-

sinin gereken nem alma kapasitesini, iç mekan nemi-

nin en kötü koşullarda %60 RH’ye yükselmesine

izin verilen duruma kıyasla %15 oranında arttırır.

Ancak, mutlaka sistemin tamamı üzerindeki etkiyi

analiz edin. Bir soğuk sulu veya doğrudan genleş-

meli bir dış hava ünitesi koşullandırılmış havayı

soğuk (yeniden ısıtılarak “nötr” hale getirilmemiş)

halde verdiğinde, daha kuru hava (daha düşük Wca)

vermek üzere seçilmiş bir özgül dış hava ünitesi

havayı daha soğuk kuru termometre sıcaklığında

dışarı verir.  Bu daha soğuk hava mekanın duyulur

soğutma yükünün daha fazlasını telafi ederek yerel

HVAC ünitelerinin daha küçük olmasına ve daha az

enerji kullanmasına olanak verir.

Tasarım İç Mekan Gizli Yükleri (qLspace). Gereken

koşullandırılmış hava nem oranının (Wca) belirlen-

mesinde güvenlik faktörlerinin ikinci etkisi, her bir

bölge için tasarım gizli yüklerinin hesaplanmasında

ortaya çıkar. Önceden de tartışıldığı gibi, tahmin edi-

len bölge popülasyonu (Pz) yalnızca havalandırma

hesaplamalarını değil, iç mekan gizli yükü hesapla-

malarını da etkiler.

Bölgedeki bir diğer gizli yük kaynağı da dışarıdan

nemli havanın sızmasıdır. Sızıntıdan kaynaklanan

yüklerin hesaplanması, büyük oranda yapı kılıfının

kalitesine bağımlı olduğundan bilim olmaktan çok

bir sanattır.9 Hassas hesaplamaların yapılması genel-

likle güç olduğundan pek çok mühendis sızıntıdan

Tablo 4: Güvenlik faktörlerinin Wca ve qL üzerindeki etkisi.
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kaynaklanan gizli yükün hesaplanmasına güvenlik

faktörleri uygulamaya çalışmak yerine yedek (veya

fazladan) nem alma kapasitesine sahip özgül dış

hava ünitelerini seçmeyi yeğlemektedir.

Özet ve İrdeleme
Özgül dış hava sistemi (DOAS) tasarımında güven-

lik faktörlerinin aşırı kullanımı, önemli havalandır-

ma fazlasına ve ekipmanların gereğinden büyük

olmasına neden olabilir. Bu tesisat maliyetlerini şişi-

rebilir ve aşırı enerji kullanımı sonucunu doğurabilir.

Güvenlik faktörlerinin tesisat maliyetleri ve enerji

kullanımı üzerindeki etkisini en alt düzeye indirmek

için, yazar aşağıdakileri tavsiye eder: 

1. Her bir bölge için gereken dış hava akımını (Voz)

ve tasarım gizli yükünü (qLspace) hesaplarken bölge

popülasyonuna (Pz)güvenlik faktörleri uygulamak-

tan kaçının. Popülasyon ve yükleri olabildiğince

doğru olarak tahmin edin, ardından yedek (veya faz-

ladan) hava akımı ve/veya nem alma kapasitesine

sahip bir özgül dış hava ünitesi seçin. Bu daha büyük

ekipmanların seçilmesine yol açarak tesisat masraf-

larını arttırabilir, ama daha büyük bir ünitede genel-

likle enerjiyle ilişkili faydalar vardır. Tablo 5’teki

örnekte aynı hava akımını üretmek ve aynı nem alma

kapasitesini sağlamak üzere seçilmiş iki özgül dış

hava ünitesi görülmektedir. Daha büyük olan kasa

boyutu, beklenmedik yükleri ve artan hava akımı

veya nem alma gereksinimlerini karşılamak üzere

daha fazla yedek kapasiteye sahiptir. Küçük üniteyle

aynı tasarım hava akımında işlemekle birlikte daha

büyük olan ünitenin soğutma serpantini ve toplam

enerji çarkı üzerinde hava tarafındaki daha düşük

basınç düşümü vardır, bu da fan kuvvetinin daha az

olmasını sağlar. Buna ek olarak, çarktaki ön hızın

daha düşük olması daha yüksek verimlilik ve daha

fazla enerji geri kazanım kapasitesi sağlar.

Ancak seçilen özgül dış hava ünitesinin seçimi, kul-

lanılmakta olan özgül dış hava ekipmanının türünden

etkilenir. Örneğin doğrudan genleşmeli nem alma

ekipmanı, hava akımı aralığını soğutma ekipmanının

işletim zarfıyla uygun şekilde eşleştirme zorunlulu-

ğundan dolayı, soğuk su veya kurutucu madde

tabanlı ekipmanlara kıyasla, yedek kapasiteyle seçil-

meye karşı daha az toleranslı olabilir. 

2. Tasarım dış mekan koşulları (Woa) ile mekanın

hedef nem düzeyini (Wsp) tanımlarken, bu kararların

etkilerini peşinen analiz edin ve son kararların veril-

mesine yardımcı olmak üzere bu bilgiyi mekan sahi-

biyle paylaşın. Jacksonville, Florida’daki aynı dört

sınıflı örneği (Tablo 3), Şekil 4 ve 5’i kullanarak

seçilen ASHRAE tasarım çiy noktası koşulunun

(%0,4, %1 veya %2) ve kullanılan mekan için iste-

nen üst nem limitinin (Wsp) özgül dış hava ünitesinin

gereken nem alma kapasitesi (qL) üzerindeki etkisini

ortaya koyun. Bu havalandırma gizli yükünün tama-

mı artı tüm iç mekan gizli yüklerini telafi etmek için

gereken kapasitedir. (Şekil 4’te ünitenin egzoz-hava-

sı geri kazanma özelliği olmaması durumunda gere-

ken kapasite görülürken, Şekil 5’te ünitenin %70

gizli verimliliğe sahip bir toplam enerji geri kazanı-

mı aygıtı içermesi durumunda gereken kapasite

görülmektedir.) Bu rakamlar aşağıdaki noktaları vur-

gular:

• DOAS ünitesinin daha şiddetli bir dış mekan koşu-

luna veya daha düşük iç mekan nem düzeyine göre

tasarlanması, özgül dış hava

ünitesinin gereken nem alma

kapasitesini arttırır. Bu örnek-

te, bu kararların sonuçları kap-

asiteyi %45’e varan oranda

etkileyebilmektedir.

• Toplam enerji geri kazanımı-

nın kullanılması soğuk hava

serpantini, doğrudan genleşme

devresi veya kurutucu madde

Tablo 5: Ekipman boyutlandırmasının enerjiyle ilişkili etkileri.
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tabanlı nem alıcının gereken kapasitesini önemli

oranda azaltabilir. Ama aynı zamanda bu daha tutu-

cu tasarım kararlarının etkisini de sönümler. Egzoz

havası enerjisi geri kazanımının yokluğunda, siste-

min %0,4’lük ASHRAE çiy noktası koşulu ve %45

iç mekan bağıl neme göre tasarlanması, gereken

nem alma kapasitesini, %2 tasarım koşulunun ve

%65 iç mekan bağıl nemin kullanılmasına kıyasla

yaklaşık 38,3 lb/saat (17,4 kg/saat) arttırır. Ancak

toplam enerji geri kazanımı bulunduğunda, daha

tutucu tasarım kararları, gereken nem alma kapasi-

tesini yalnızca 11,5 lb/saat (5,2 kg/h) arttırmakta-

dır.
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1 Bölgeler için 74 °F’lik (23°C) kuru termometre

ayar noktasının kullanıldığı varsayılmıştır

2 Denklem 3’e göre, Jacksonville, Florida için

%0,4’lük tasarım çiy noktası koşulu (Tablo 2’de

bulunur), her bir bölge için tasarım gizli yükleri ve

havalandırma debileri (Tablo 3’te listelenmiştir) ve

Vot = ∑tüm bölgeler Voz = 1815 kübik fit/dakika kullanı-

larak hesaplanmıştır.

Şekil 4. Gereken nem alma kapasitesi (qL) üzerinde Woa

ve Wsp’nin etkisi - toplam enerji geri kazanımsız
(Jaksonville, Florida)

Şekil 5. Gereken nem alma kapasitesi (qL) üzerinde Woa

ve Wsp’nin etkisi - toplam enerji geri kazanımsız
(Jaksonville, Florida)
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