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ANA VE BRANŞMAN HATLARlNDA 
DEBİ AYARI İÇİN KULLANILAN 

DÜZENLER 

Birden fazla devreli hava ve su sistemleri, nekadar itina ile tasarlan -

mış olurlarsa olsunlar, tasarımda istenilen debi deaerlerine ulaşılabilmesi 

için, ayarlarımaları gerekir. Bu yazıda, tesisat akışkarı ana ve branşman hat -

larında debi ayarı. yapılabilmesi için kullanılan düzenler, ni teli k, uygulama 

yeri ve şekli, ilgililerin sorumlulu~u ve y~ntemleri incelenmiş ve gereklili

ği vurgulEnmıştır. 

Özellikle bu 'ıünkü durumda yurt dıc,ındarı temin edilebilen devre ayar ve 

~lçüm elemanlarının, yurt içinehen kcılayccı ternin edilebilme olarıağının, konu 

ile ilgili sekt~rlerçe, sağlarıması tasarımcı ve uygulamacılara, debileri he

saplanarı değerlere getirilerek ayarları yapılmış bir tesisat teslim etmeleri 

yönünden fevkalade yardımcı olacaktır. 

GİRİŞ 

Yetişkin insanlar, zamanlarının% 85 1 ten fazlasını yapı içlerinde çalışa

rak, dinlenerek, e~lenerek ve uyuyarak geçirirler. Herhangi bir hastalı~ı ol -

mayan kişinin kendisini iyi hissetmesi ve işindeki verimlilik yapı içindeki 

klimatik şartlarla doğrudan ilişkilidir. Şu halde, yapı a~indeki klimatik şart

lara nelerin etki ettiğini ve maksimum konfor şartları. için, binaların nasıl 

kontrol edilmesini, bilmek çok iirıemlidir. 
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İnsan vücudu şimdiye kadar bilinen sıcaklık kontrolu sistemlerinin en 

iyilerinden biridir. Vücudumuz, iç ve"dış etkenleri değerlendirip vücut s1"

c"aklığını, dengeli bir şekilde fevkalade bir doğrulukla, sabit bir sıcaklık

ta tutar (37°C). 

Konforu etkiliyen unsurlar 

- Mutlak hava sıcaklığı, 

Etraftaki yüzeylerden termal radyasyon (şayet etraftaki yüzey sıcaklığı iç 

hava sıcaklığından farklı ise, bu sıcaklık farkı hissedilir) 

- Havanın konveksiyonu, (şayet hava sıcaklığı 37°C den az ise her türlü hava 

hareketi vücuttan ısı alır ve dolayısıyla iç oda sıcaklığı daha azmış gibi 

hissedilir. 0,1 m/s hava hızı, ihmal edilebilir hız sınırıdır.) 

- Hava sıcaklığına bağlı izafi nem miktarı 

- Vücutla temasta olan yüzeylerin sıcaklık götürmesi (giyisilerin özellikleri 

gibi ) etkenlerdir. 

Yapı tesisat sistemleri ile amaçlanan, konfor şartlarının en ekonomik bir 

düzenleme ile maksimuma getirmesidir. Çalışır vaziyete getirilen tesisat sis

temlerinin " ayarlanarak, dengelerınıesi ", 1973 ve 1979'da yaşanan petrol kriz

leriyle, enerji fiyatlarındaki aşırı artıslar, ve insanın daha üretici olması 

için konforun gerekliliğinin anlaşılması, sonucunda daha fazla önem kazanmış ve 

kontrol sistemlerinin imalatçıları, daha hassas ölçü-ayar dengeleme yapabilen 

cihazıarı geliştirmişlerdir. 

Genellikle tesisat sistemlerinde sadece çok sıcak veya soğuk diye, değil, 

aynı zamanda sistemin, uç üniteleri, terminal üniteler diye adlandırdığımız 

hava ısıtma cihazıarı (unit heaters) fan-coıl üniteleri, hava karışını kutuları 

(mixing boxes) ve değişken hava hacmi kutuları (VAV Boxes), endüksiyon ünite

leri (induction units) ve radyatörlerin gürültü yaptığı, ve sıcaklığın çok 

sık azalıp çoğaldığından şikayet edilir. 

Bu gilıi durumlarda sistemin, normal ayar la dengelenmiş bir sisteme naza -

ran, % 25 - 40 kadar daha fazla enerji kullanarak çalıştığı saptanmıştır. Aynı 

problemlere, doğru tasarımıanmış ve boyutlandırılmış ve çağdaş kontrol cihaz -

ları kullanılmış tesislerde de rastlanabilir. Tabii olarak hata, kontrol ele -

manlarının fonksiyonlarını, yerine getirmediğinde aranır. 

Genelde, problemlere sebebiyet veren unsur akış miktarlarının bazı devre -

lerde çok yüksek ve bazı devrelerde çok düşük olmasıdır. 

38 



Bu yazıda, .mümkün olduğunca, her türlü klima (air conditioning) ve 

soğutma sistemlerinde test, ayar ve dengeleme işlemlerinin standarlaştırıl

masına yardımcı olacak bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Ülkemizde hava 

dağı tım sistemlerinin tatbikatı. hidronik devralere nazaran daha fazla uygu

lanır olması nedeniyle hidronik sistemlerin ayar ve dengeleme işlemleri da

ha fazla etüd edilecektir. 

TARİFLER 

Sistemin dengelenmesi; tasarımda verilen değerlere ulaşılması için ya

pılan ayarlamalar ve testlerdir. Bu işlemlerde (a) hava ve su dağıtımının 

dengelenmesi (b) elektriksel ölçUmler (c) Wm makina, teçhizat ve kontrol 

elemanlarının performanslarının doğruluğu ve (d) gUrültU ve titreşim test 

ve ayarlamaları yapılır. 

Bununla ilgili olarak, (1) monte edilen tesisatın tasarımla uygunluğunun 

kontrolu, (2) ölçUmler yaparak, tasarımda ve şartnamelerde talep edilen akış

karı debilerine ulaşılmasının kontrolu (3) test neticelerinde elde edilerı değer

ler ve raporlar değerlendirilir. 

Test 

Dengeleme 

Ayar 

İşlem 

Rapor formu 

Makina ve teçhizatın performansının tesbiti 

Dağıtım sistemlerinde, tasarımda istenen debilere ulaşıl -

ması 

Terminal ünitelerde, tasarımda istenilen debilere ulaşıl-

ması 

Yapılacak işin sırasının standardize edilen yaklaşımlar -

la belirlenmesi 

Test sonucunda elde edilen bilgilerin, sorıradan da değer

lendirilebilmeleri için formatlar haline getirilmesidir. 

HAVA DAGITIM SİSTEMLERİNDE DEr"GELEME YÖNTEMLERİ 

Hava ve su devrelerinin dengelerımasinin talebinde belirgin farklar var

dır. Hava devrelerinde, havanın doğrudan ısıtıcı veya soğutucu yük taşıyan 

bir ortam olması nedeniyle çok hassas debi ayarı yapmak gerekir. Hava debi

sinin tasarımda tesbit edilen değerlerden az olması, sisternin uç noktaların

daki terminal ünitelerinin havayı şartıandırma kapasitesini lineer olarak 

veya doğrudan doğruya etkiler. 

Bu güne kadar tüm hava dağıtım sistemleri için uygulanabilir, genel bir 

dengeleme sistemi geliştir ilmemiştir. Ancak hava sistemlerinin dengelenmesi-· 

nin, su, buhar ve soğutucu gaz devrelerinden önce yapılması hususunda görüş 

birl~ği nevcuttur. 
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Pratikte sadece alçak basınç hava kanalı sistemleri gözle hava sızdırmaz

larına karşı test edilir. Hava sızdırma nisbetini en aza indirmek için hava 

kanallarının imalatında itina gösterilir ve kanalların etrafına elastikliğini 

muhafaza eden bir malzeme sürülür. 

Hava Dengelanınesi İçin Öncelikle Yapılacak İşler 

A- Proje ve şartnameler temin edilerek, tasarımda istenenler hakkında bil

gi sahibi olunmalıdır. 

B- Tüm havalandırma ve klima santrallerinin, dağıtma, toplama ve egzost 

menfazlerinin onaylanmış imalat resimleri (Shop drawings) ve sıcaklık kontrol 

diyagramları temin edilmelidir. 

C- Tasarımla, monte edilen makina ve teçhizatın ve dış sahadaki montaj 

ve imalatın, uyumluluğu mukayese edilmelidir. 

D- Sistem, santrallerden terminal ünitelere kadar gezilerek tasarımdan 

farklılık olup olmadığı gözlenmelidir. 

E- Filitreler ; damperler (hacim ve yangın damperlerinin pozisyonları ) 

ve sıcaklık kontrol cihazıarı tesisatın tamamlanıp tamamlanmadığını saptamak 

için kontrol edilmelidir. Santrala hava giriş noktasından başlıyarak, taze 

hava alışında, dönüş havasının santrala girişinde, egzost havası çıkışında, 

şartlanmış havanın santralden çıkışında karşı hareketli veya paralel hareket

li çok kanatlı tipte, tüm branşman hatların çıkışında da tek kanatlı klape 

tipinde hacim damperlerinin yer alıp almadığı gözlenmelidir. 

F- Fanlar ve menfazler için test rapor formları hazırlanmalı, menfaz ima

latçılarından menfazıerin karakteristikleri ve tavsiye edilen test yöntemleri 

temin edilerek, talep edilen menfez hava debilerinin toplamının, fan debileri 

ile uygunluğu kontrol edilmelidir. 

G- Ana ve branşman hava kanallarında, kanalı karşıdan geçebilecek ölçüm 

yerleri tesbit edilmelidir. 

H- Tüm dış hava damperleri açık konuma getirilmelidir. 

I- Test sonuç raporlarında yardımcı olacak hava kanalı sistemi ile ilgili 

skeçler hazırlanmalıdır. 

Makina Teçhizat ve Sistemin Testi ; 

A- Tüm fanlar işletıceye 2lınmalıdır (veriş, dönüş ve egzost havası fanla~ 
rı) 

Hangi fan işletmeye alındıysa o fanın hizmet ettiği devrede aşağıdaki kont

roller derhal yapılmalıdır. 
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1- Olabilecek aşırı bir yüklenmeye karşı motor amperaj ve voltajı 

2- Fan dönüş yönü 

3- Otomatik damperlerin pozisyonları 

4- İs tenilen sıcaklıkları" vermesi için, hava ve suyun işletme değer leri

nin, set edilmesi 

B- Ana ve branşman devrelerinde ölçürolerne yapabilmek için karşıdan kar

şıya geçme (traverse) yerleri hazırlanmalıdır (Şekil-1 ve Şekil-2) 

$EK iL -1 $EKiL_2 

1- Ölçüm yerleri, hava kanalının en uzun doğru giden bölümünün sonunda 

yer almalıdır. 

2- Test deliklerinin yerleri ASHRAE metoduna göre tesbit edilmelidir. 

3- Ölçüm esnasında gerçek debiyi bulmak için sıcaklık ve banrrmetrik 

basınç düzeltmeleri yapılmalıdır. 

4- Ölçümler sonucunda toplam verilen debi bulunduktan sonra, normal 

hava kaçaklarını karşılıyacak ve dengelerneyi sağlayacak ilave statik basınç 

talebi için hava debisini artırmak gereklidir. Bunun için fan motor gücü ve 

hızının kritik değerlere ulaşma miktarlarıda gözönünde tutularak fan hızı 

ayarlanmalıdır. 

5- Branşmanlar üzerindeki damperler, istenilen hava debisi elde edile

ne kadar, ayarlanmalıdır. 

C- Menfez debilerinin ayarları ; 

1- Menfez debilerinin ayarıanmasına fan çıkışından itibaren başlanır. 

Genelde branşman damperleri ana hava miktarını ayarlar, menfezler üzerinde

ki damperler ise ufak hava miktarlarının ayarı içindir. Menfez hava debile

ri Anemometrelerle ölçüm yapılarak, damperlerin kanatcıkları açılıp kapatı

larak, ayarlanır. 

2- Sistemdeki tüm menfezlerde, ölçümler bir kaç kez tekrarlanarak uygun 

debi miktarları bulunur. 
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3- Menfazlerden çıkan toplam hava debisi bulunduktan sonra fan çıkışında

ki debi ile karıştırılarak hava kaçağı miktarı tesbit edilir. 

4- Ayar ve dengeleme işlemleri yapıldıktan sonra 

a- Fan motorunun çektiği arnper okunmalı 

b- Fan statik basınçı bulunmalı, santralın tüm bölümlerindeki statik 

basınç tesbit ve kayıt edilmelidir. 

HAVA DAGITIM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DENGELEME ELEMANLARI VE ÖLÇÜM ALETLERİ 

A- Hava dağıtım sistemlerindeki dengeleme elemanları 

1- Karşı veya paralel hareketli çok kanatlı damperler (Şekil-3) santrelin 

taze hava girişi, dönüş havası girişi, egzost havası akışı ve veriş havası çı

kışında yer alırlar. Elle veya motorla kumanda edilerek ayarlanırlar. 

2- Tek kanatlı hava klapesi (splitter damper), ana kanaldan branşman kanal

lara ayırım yerlerine konulur. (Şekil-4) 

KARŞI HAREKETLi ÇOK KANATLI 
HAC iM DAMPERi 
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ŞEKiL_ 3 
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ŞEKiL_ 4 
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3- Menfez damperleri, eşitleyici ızgaralar (equalizing grid) hava kana

lının içerisine veya doğrudan doğruya menfezin üzerine yerleştirilir, ayarla

maları tornavida gibi el aletleri ile yapılır. 

Aşağıda menfezlere konuları damperler ve eşitleyici ızgaraların görünüş

leri verilmektedir. (Şekil-5 ve Şekil-6) 

KAYICIKANATLI DAMPER KELEBEK DAMPER KARSI KANATLI DAMPER 

SEKIL _ 5 

EsiTLEYiCi DAMPER IZGARALI DAMPER KARSI KANATLI DAMPER 

ŞEKIL _6 

B- Hava dağıtım sistemlerinin dengelerımasinde kullarıılan ölçüm aletleri; 

1- Eğik manometreler 

2- Eğik ve dikey marıometrelerirı kombinasyonu (en fazla kullanıları ölçü 

aleti) 

3- Pitot tube'leri 

4- Tachometreler 

5- Ampermetreler (voltajı gösterge tablosuyla) 

6- Saptırma kanatlı anemometreler (Deftecting Vane Anemometers) 

7- Dönme kanatlı anemometreler (Rotating Vane Anemometers) 

B- Termal tip anemometreler (Thermal type-hot wire anemometers) 

9- Çeşitli tipte termometreler 
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Şekil-7 ve Şekil- @ Manometre ve Anemometrelerin görünüşlerini göster

mektedir. 

EGiK MANOMETRE EGiK VE DiKEY MANOMETRE 

ŞEKiL _7 

ELEKT ANEMOMETkE TERMAL ANEMOMETRE ELEKT ANEMOMETRE 

SEKiL _8 

HİDRONİK DEVRELERDE DENGELEME PRENSİPLERİ VE YÖNTEMLERİ 

A- Su devrelerindeki debi farklılıkları, terminal ünitelerin ısı trans -

fer kapasitelerini, lineer olarak etkilemez, diğer bir deyişle debinin hava 

devrelerinde olduğu gibi çok hassas ayarianmasına gerek yoktur. 

Su devrelerinin dengelenmesi, terminal ünitelerde memnun edici bir ısı 

transfer kapasitesi elde edebilmek için tasarımın şartlarına göre uygun bir 

debi değerine erişmek olarak tariflenebilir. 

Genelde, sadece ısıtma işlevi gören hidronik devrelerde, tasarımda hata 

yapılması ve sistemin dengelenmiş olmaması durumunda bile, sistemin kendisin

de tabii bir emniyet faktörü olması nedeniyle, sistem çalışır. 

(Şekil-9) 1 da görüldüğü, üzere ısıtıcı akışkan 200 F (93°C) sıcaklıkta 

olan ve sıcaklık düşümü L'. t = 20°F (11 , 1 °C) olan bir terminal ünitesinin seçi

minde debi ile dizayn ısı transfer yüzdelerinin ilişkisini gösterir diyagram 

bu tabii emniyet faktörünün en belirgin göstergesidir. 
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Su debisinde % 50 azalma olm.ası terminal ünitelerinin ısı transfer kapa

sitesinde sadece % 1 O bir azalmaya sebebiyet vermektedir. Su debisinin deği -

şimine, terminal ünitenin hassas bir duyarlılık göstermesinin sebebi, cihazın 

tüm ısı transfer katsayısına daha çok dış taraf veya hava tarafı katsayısının 

etki etmesidir. Bunun gerçekte anlamı sudan havaya ısı transferi yapan bir ter

minalin kapasitesitıe;ısıtıcı ortamın debisinden daha çok ısınan hava ile ısı -

tıcı ortam suyun sıcaklık farkı, etki eder. 

Sulu ısıtma sistemlerinde diğer bir emniyet faktörü, sulu soğutma sistem -

lerinde olduğu gibi, su sıcaklığının ufak bir değişim aralığına bağımlı olmama

sıdır. 
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ŞEKiL _10 

Su debisinin yeterli olmadığı ortamlarda, su sıcaklığı artırılarak ciha -

zın ısıtma kapasitesi istenilen seviyeye getirilebilir. 

(Şekil-10) 1 da dizayn su sıcaklığındaki ve sıcaklık düşümündeki değişiklik

lerin su debisini nasıl etkilediği verilmektedir. Burada dikkat edilecek husus 

sistPmin su sıcaklığının azaltılması veya At sıcak düsümünün artırılmasının 

sistemin dizayn su d'ebisilie yaklaşılmasına sebebiyet vermesidir. 

Sıcak sulu ısıtma sistemlerinin uygulamaları, gerçek bir mekanik balans 

sistemine ihtiyaç olmadığı görüşünü getirmiştir. 

(Şekil- 10) 1dan görüleceği üzere soğutma suyu sistemleri su değişim debi

lerine sıcak sulu sistemlere nazaran daha az toleranslıdır. Bu mukayese ısıt -

ma ve soğutma işlemlerini yapan bir terminal ünitede balans probleminin ne 

denli gerekli olduğunu göstermek için yeterlidir. 

(Şekil- 11) 1 de soğutulmuş su ile beslenen bir terminal ünitede su debi

sindeki değişikliğin toplam ısı transferine etkisi gösterilmektedir. Diyegram

ların teşkilinde ARI (American Refrigeration Institute)'nın 45°F (7.Z°C) su 

giriş sıcaklığı, 10°F (5.6°C) sıcaklık yükselmesi 80°F db (26,7°C KT5 ), 

67°F wb (19,5°c YTS ) hava sıcaklık değerleri, esas alınmıştır. 
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Su giriş sıcaklığı,6t su sıcaklığındaki yükselme, hava hızı ve havanın 

kuru ve yaş termemetre sıcaklıklarındaki farklılıklar (Şekil-11 )'deki diyag

ramlarda değişiklikler meydana getirebilir. 

Buradan görüleceği üzere, tasarımda tayin edilen su debisinin azalması 

en çok gizli ısıya tesir eder ve yüksek gizli ısı kapasitesi istenen sistem -

lerde, uygulamadaki su debisi tasarımdaki su debisinin aynı olmalıdır. 

Yine söylenebilirki, duyulur ısının dominant olduğu durumlarda sistem 

daha büyük debi azalmalarını tolere edebilir. 
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ŞEKit~11 

BV BV 

Kainn_2 Kazan_! 

ŞEKIL_12 

B- Isı üretim ünitelerinde debinin doğru olması önemlidir. 

Kazan imalatçıları kazan içindeki su debisinin belirli sınırlar arasında 

kalmasını tavsiye eder, normalde bu değer kazanda termal gerilmeler olmaması 

için dizayn su debisinin % 35 ~ % 100 arasındadır. Kazan içinde su debisinin 

fazla olması (a) sistemin diğer bölümlerinde su debisinin az olmasına (b) 

kazan içinde basınç düşümünün artmasına (c) kazan borularının aşınmasına ve 

ses yapmasına sebebiyet verir. 
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Bir sıcak su kazanında, dizayn su· debisi, suyun 20°C ısınacağına göre 

tayin edilir. 

0,86 X p 

20 
= 0,043 X p qd m3/h 

KW p 

P = 100 KW olan bir kazanda, qd = 0,043 x 100 = 4,3 m3/h olmalıdır. Şayet 

su debisi 3 m3 /h olursa kazanın ısı kapasitesi % 70'e düşer. Bu durumda sistem 

eksik kapasitede ısı üretir. 

Su soğutma gruplarında debinin çok düşük olması (a) donma riskini artırır 

(b) hesaplanan kapasitede ısı üretimine mani olur (c) çıkış suyu sıcaklığının 

kontrolünü düzensizleştirir (d) cihazın verimini düşürür. Debinin çok yüksek 

olması halinde ise (1) yüksek hız metal tüpleri aşındırır ve su kirliliğini 

artırır. 3,3 m/s hız maksimum hız değeridir. 

C- Ana dağıtım devreleri ile ısı üretim devrelerinin arasında debi uyumlu 

olmalıdır. Bir radyatör devresine bağlı iki sıcak su kazanlı bir sistemde 

(Şekil-12) 

R = (qkı + qk
2

) /qs oranı kurulabilir. 

Kazan ve radyatör devrelerinin su debilerinin eşit olması halinde R = 1 

bu değerin R = 1 'den farklı olması kazanların ısıtma gücünün radyatör devresi

ne uygulanmadığı anlamına gelir şayet R = 0,5 ise B'den A'ya doğru olmak üzere 

AB by-pass hattında devamlı su vardır. 

Tam yükte bu su % 50 toplam su miktarına tekabül eder. Bu su kazanlarda 

ısınan su ile karışır ve bu 

nin) t = 75,3°C gidiş, max 

durumda ; P = % 74,2 (dizayn kazan kapasitesimax 
t = 60,5°C dönüş suyu sıcaklığı olur. 

r 

Şayet R = 2 ve qk = q ise, radyatör devresinin debisi doğrudan doğruya 
ı s 

kazan-1 'e gider D ve E noktaları arasında akım yoktur. Bu durumda kazan-2 1nin 

radyatör devresine bağlı olmadığı söylenebilir qk
2 

CABE devresinde sirküle 

eder. Bu durumda P = % 50, t = 60,5°C gidiş ve t = 50,5°C dönüş suyu 
-X -X r 

sıcaklıkları oluşur. 

Devreye balans vanaları ilave edilerek R = 1 'e ayarlanabilir. 

Tek bir kazanla beslenen bir radyatör devresinde ısı üretim ve dağıtım 

devreleri arasında su debisindeki farklılıkların oda sıcaklığı ile ilişkisi 

(Şekil-13) ve (Tablo-1)'de verilmektedir. 
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A 
@ ı, 

ı 
) 

~ ıı, 

1 oda 
Raôyatör 

q2 ('>fo) tl (OC) t,('C) 1odaıt'CI ı,,.rcı 

100 90 70 20 20 
120 86.7 70.3 

ı 19.5 16.5 
140 84.4 70.5 19.1 17.4 
150 av 70.7 18:9 16.7 
160 81.5 70.8 18.7 16.1 
200 80.4 70.9 18.5 15.7 
220 79.6 71 18.4 15.3 
240 79 71.1 18.3 15 
260 78.4 71.2 18.2 14.8 
280 77.9 71.2 18.1 14:5 
300 77.5 71.3 " 14.4 

ŞEKiL -13 TABL0_1 

q > q den büyük olması halinde, AB by-pass hattında B'den A'ya doğru 
2 ı 

su akımı vardır. Suyun karışım noktası, A noktasıdır. Bunun anlamı t < 90°C s 
ve t > 80°C demektir. t su veriş sıcaklığı ve t su gidiş sıcaklığı, en r s r 
düşük dış hava sıcaklığına göre oda sıcaklığı ölçümlanerek (Tablo-1) hazır-

lanmıştır. Burada Oda-1 dizayn su debisine nazaran fazla su debisi olan oda

ları Oda-2 ise bu odaların yanında % 100 dizayn debisi ile beslenen bir oda

yı temsil etmektedir. (Tablo-1) 1deki değerlerden görüleceği üzere sekonder 

devredeki (ısı dağıtım devresi) su debisi dizayn debisinin 2 katına çıkması 

halinde yapıda sıcaklık t = 1B,5°C 1 nin üzerine, aynı devre üzerinde doğru su 

debisi oları odada ise t = 15,7°C 1 yi geçememektedir. 

Bu durumun iyileştirilmesi için yapılacak işlem su dağıtım devresi üzeri

ne balans vanaları koymaktır. 

D- Isı dağı tım sistemlerinin fonksiyonu dizayn su debilerini ,,ontrol va

na ları ve tsrminal üııitelsrs ulaştırmaktır. (Şekil-14) 1 te görülen dengelenma

miş bir hiclrmnik ıılevre•de, pompaya nazaran en uzakteki devrede en az, en yakın 

devreEI•e iseı ııın feızladır. Bu durumda pompaya en yakın devre dizayn basıncının 

çek M•stünıı!e su ıille!cıi cılııl'cak en uzaktaki ise dizayn su debisinin çok altında su 

debisi Qteoaktu. Hlu ıılurum yapı içinde sıcaklık farklılıklarına sebebiyet ve

recektir. Bu p:rc:rblemi, nekac:lar hassas seçilirlerse seçilsinler, ısı üretim te

sisler i rııleki sıcaklık kıııntrel sistemleri ile veya zon kontrol sistemleri ile 

ç[jzmeye irnkcın ynktur, ve sistemin dengelenmesi zorunludur. 
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SEKiL _14 

E- Hidronik sistemlerin dengelenmesi aşa~ıdaki yararları sa~lar 

1- Odalar arasındaki sıcaklık farklılıklarını azaltarak, konfor şartları

nı iyileştirir. 

2- Kullanıcının hiç bir itirazı olmadan, ortalama oda sıcaklıkları ısıt -

mada dUşUrülerek, so~utmada artırılarak enerji tasarrufu sa~lanabilir. 

3- Üretim tesislerindeki merkezi kontrol sistemlerinin efektif olarak ça

lışmasını sa~lar. 

4- Zon kontrol sistemleri ve termestatik vanalar için ideal veya ideale 

yakın şartlar sa~lanarak, oda içindeki sıcaklık farklılıklarını azaltır ve 

konfor şartlarını iyileştirir. 

5- Sirkülasyon pompalarının enerji sarfiyatını azaltır ve işletme masraf

ını düşürür. 

Genelde dengelenmiş hidronik devrelerde basınç düşOmUnUn daha az olması 

sonucunda daha ufak pompa impelleri seçilerek, daha az enerji sarf edilir. 

F- Hidronik devrelerde, kontrol halkaları ( Control loop) su sıcaklı~ını, 

otomatik olarak, istenilen de~erlerde tutmak için kullanılır. Kontrol sistemi

nin elemanları kendi aralarında aşa~ıdaki şekilde hareket ederler. 

1- Hissedici, oda sıcaklı~ı veya gidiş suyu sıcaklı~ı gibi kontrol edile

cek ortamları ölçümler 

2- Kontrol elemanı, ölçüm ile istenilen de~eri (set noktası) mukayese 

eder. İki de~er arasında farklılık olması halinde hareket ettirici motoru 

(actuator) ikaz eder. 

3- Hareket ettirici motor, vanasını açar veya kapar. Kontrol vanası, se

çilen kontrol sistemine göre üç yollu veya iki yollu vanadır. 
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4- Terminal ünite, suda depolanmış enerjiyi yayan bir radyatör, konvektör 

veya fan-coıl gibi bir yardımcı sistem olabilir. 

Hidronik devrelerde iki çeşit kontrol vanası kullanılır6 Üç yollü kontrol 

vanası su debisini karıştırır veya ayrıştırır. İki yollu vanalar suyun debisi -

ni kontrol eder. Kontrol vanalarının statik karakteristikleri, vanaya sabit 

bir diferansiyel basınç farkı tatbik edildiğinde su debisine göre vananın su 

geçiren hareketli iç aksamının yükselmesi olarak ifade edilir. Bu her iki de -

ğer vananın maksimum değerlerinin bir yüzdesi olarak verilir. Kontrol vanası -

nın kontrol aralığında kararlı bir kontrol sağlamak için, kontrol edeceği dev

renin özelliklerine uygun özellikte bir vana kullanmak gerekir, örneğin ; kont

rol edilen bir ısıtma serpantini dizayn debisinin% 20 1 si ile ısıl kapasitesi -

nin % 50'sini verebiliyorsa, seçilecek kontrol vanasıda % 50 açıkken dizayn 

su debisinin % 20'sini geçirebilmelidir. 

Kontrol vanası açık olduğunda, vanaya tGtlıik edilen diferansiyel basınç, 

toplam diferansiyel basınçtan, serpantin, boru ve kontrol devresinin diğer ele

manlarının basıncının çıkarılması ile elde edilen değerdir ki, bu değer 6 P . 
m ın 

değeridir. Kontrol vanası kapalı olduğu zaman, diğer kayıplar yok olduğu için 

vanaya, sistemin toplam diferansiyel basınç değeri tatbik edilirki bu değer, 

6P max değerdir. 

6Pmin 

6.Pmax 
oranı kontrol vanasının kontrol ettiği devre üzerindeki 

" otoritesi 11 olarak adlandırılır. 

Kontrol vanaları aşağıdaki kriterlere göre seçilmelidir ; 

a- Vana otorite değeri f3'=0,5'e eşit veya daha yüksek olmalıdır. Bunun 

anlamı tamamen açık bir vansdaki basınç düşümü en az, terminal ünite, boru -

lar ve devre üzerindeki diğer elemanların basınç kaybına eşit olmalıdır. 

b- İki yollu kontrol vanalarında, mümkünse,basınç düşürnü devreye tatbik 

edilen diferansiyel basınç değerinin% 25'inden büyük olmalıdır. 

Hidronik devrelerde, tasarı.mcı, makina ve teçhizat irnalatçısı, ayar ve 

dengelerne cihazıarı imalatçısı ve tesisat devrelerinin ayar ve dengelenrnesini 

yapan ve işletmeye alan teknik personelin müşterek lisans " Akım Katsayısı K " 
V 

değeridir. 
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K Değeri : Bir akışkan devres~ üzerinde yer 
V 

giriş ve çıkışlarındaki ~P 
0 

= P - P (kg/cm2 ) 
ı 2 

alan herhangi teçhizatın 

basınç düşümüne göre o 

-t;eçhizatın içinden geçen akışkan miktarını belirler. 

Örnek olarak bir vananın Kvs değeri vananın tamamen açık durumda vana 

giriş ve çıkışındaki 

su ise + 5°C - 30°C 

basınç düşümü ~p = 1 kg/cm2 olması halinde ve akışkan 

arasında bir sıcaklıkta olması koşuluyla (m3 /h) olarak 

vanaden geçen su miktarıdır. Vanaların büyüklükleri Kv değerlerine göre be -

lirlenir. 

Kv değeri Kvs = Q x · r=.r= 
~ ~ p 

formülü ile hesaplanabilir. 

Q Akım miktarı (m 3 /h ) 

~ Akışkanın özgül ağırlığı (kg/dm3·) 

Giriş ve çıkış basınçları arasındaki mutlak basınç farkı kg/cm 2 

Buhar için buharın yoğuşmuş veya kızgın buhar olması durumuna göre formül

ler değişiktir. 

Kv (m 3/h) değeri Vananın belirlenen bir kapama değerindeki durumunda 

tesbit edilen değerdir. 

Kvs (m 3 /h) değeri : Vananın tamemiyle açık olduğu konumdaki Kv değeridir. 

Kvs ~ 1.25 Kv (m 3/h) alınabilir. 

Hidronik devrelerde doğru ve kararlı bir kontrol yapabilmek için aşağıdaki 

üç ana unsur sağlanmalıdır. 

1- Tüm kontrol vanaları, sistem tasarımcısının hesapladığı Kvs değerlerin

de seçilmelidir. 

2- Tüm pompaların debi ve basma değerleri tasarımdaki değerlerin aynısı 

olmalıdır. 

3- Terminal ünitelerdeki basınç düşme değerleri, tasarımcının kontrol 

vanası ve pompa seçmek için kabul ettiği değerlerin aynısı olmalıdır. 

Pratikte, kontrol vanaları, pompalar ve terminal üniteler standart büyük

lüklere göre imal edilirler. 

Kontrol vanalarının Kvs değerleri Reynard serisine göre 

Kvs 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 360 

değerindedir. 
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Her kontrol vanasının Kvs değeri kendinden bir evvelkinden % 60 deha 

fazladır. 

Pompaların kapasiteleri % 10 - 40 arasında artarak yükselir. 

Terminal ünitelerin basınç düşüm değerleride imalatçısına göre değişik

lik gösterir. 

Bu durumda hesaplanan değerlere tam uyan imalat bulmak genel de mümkün 

değildir ve adı geçen üniteler daha büyük kapasitede seçilirler ve sistemin 

balans edilmesi gerekir. 

Bir hidronik sistemin dengelenmesinde (a) Balans vanaları (b) Termoste

tik radyatör vanaları (c) Tahliye vanaları ve (d) ölçme aletleri kullanılır. 

HİDRONİK DEVRELERDE BALANS NASIL YAPILIR 

A- Tesisatın Neresinde Balans Vanssına İhtiyaç Vardır ? 

Balans vanalarından istenen vana üzerindeki ölçü uçları ile ölçüm yapa

rak basınç düşümünü ölçmek ve bu değerden istifade ederek akım miktarını he

saplamaktır. 

Dağı tım devrelerinin dengelenmesinde olduğu gabi devre ffi,ze,J?indel<i her 

vanayı defalarca ayamclamak yerine daha pratik mengelerne metnmları geliıştiril

miştir. 

Öncelikle tesisatın, balans yapabilmek için gerekli ve yeterli teçhizat 

ile donatılmış olup-olmadığı ksntrol edilir. 

1- Kazanlar ve su soğutma gruplarının herhangi birinme istenilen debinin 

üzerinde veya altında bir su debisi olmadığına emin olmak, Linitelerin kendi 

aralarında doğru debiyi sağlamak ve dağıtım sistemi ile uyurnun sağlanması için 

her kazan ve su soğutm'a grubu Lizerine bir balans (dengeleme) vanası konulmalı

dır. 

2- Gidiş ve dönüş kollektörleri, kolonlar ve branşmanlar Lizerine, eşit su 

debisi sağlamak ve dağıtım sebebi ile zon kontrol şebekesi arasındaki uyumu 

sağlamak için bir balans vanası konulmalıdır. 

3- Her zon kontrol devresi üzerine bir sirkülasyon pompasi ile beraber bir 

balans vanası konulmalıdır. 

Balans vanalarının kullanıldığı yerlerde ayrıyeten açma-kapama vanssına 

gerek yoktur. 
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B- Dengeleme metodları ; 

1- Ön Ayar Methodu (Preset Method) 

Sistem monte edilmeden önce tasarımda, her ünitenin su debisi ve basınç 

düşümüne göre, kontrol vanasının set değeri tayin edilir. İstenan su debisin

de devrenin pompaya göre en uzağında bulunan terminal ünitesinin, kontrol va

nası ve boru hattındaki ve devre üzerindeki teçhizatın basınç kayıpları hesap

lanır ve toplam basınç kaybı bulunur. Diğer branşman hatlarda,bu basınç kayıp 

değerinden daha fazla kayıp değerinde olan, devre olup olmadığı hesaplanır ve 

bu devrenin kritik devre olduğundan emin olunur. Bu durumda kritik devrenin 

terminal linitesinde istenen su debisine erişmek için gerekli diferansiyel ba

sınç tesbit edilmiş olunur. Bu hesaplar her branşman hattı için tekrarlanır. 

Sistemin kazanlardan başlıyarak her branşman hattının sonucundaki terminal 

ünitenin önündeki ~Ph mevcut di feransiyel basınç değeri hesaplanır. Terminal 

ün i te devresinin kendi basınç düşümü ~ P R ise balans vanası tarafından alınma

sı istenen basınç değeri ~PBV = ~PH- ~PR dir. 

Balans vanasının Kv değeri 

Kv = 10 x 
g (m 3 /h) 

~~PBV 
kPa olarak) 

Örneğin ; ~PH = 100 kPa, ~PR = 40 kPa ve q = 0,5 m3 /h ise Kv = 0,65 

bulunur. 

Balans vanssını Kv = 0,65 1 e ayarlamek gerekir. 

İmalatçı kataloglarında ki 11 Monogram" lardan vananın preset değeri 

bulunur. Şayet terminal ünitesi bir radyatör ise ve termostetik vana ile sı

caklık ayarı yapılıyorsa ; termostetik radyatör vanasının Kv değeri 8-10 kPa 

basınç düşümü için hesaplanır. 

q (1/h) = 
0,86 x P (Watt) 

~Td 

Kv = 
0,01 X 0,86 X P (Watt) 

zo x. rs = 
P Watt 

6578 

Kv = 0,01 X q 

Vs 

bulunur. 

Her terminal ünite için ayrı ayrı hesap yapmak zahmetli bir işse de bu 

metod en basit metodtur. Bu metod için hazırlanmış bilgisayar programları mev

cuttur. 
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2- Eşitleştirme metodu (Compansate.method) 

Bu metod tesisi işletmeye alma çalışmalarında uygulanır. Vansların teo

rik preset değerlerini bilmeye gerek yoktur. Bu metodun avantajları ; 

a- Bu metodla tesis ne kadar büyük olursa olsun, her balans vanası ile 

bir defa ayar yapmakla istenilen doğru su debisi değerlerine ulaşıldığı için, 

dengeleme işlemi minimuma indirilir. 

b- Ufak devre basınçları ile balans vanaları ayarlanabildiği için pompa 

işletme masrafını düşürür ve aynı z,amanda pompanın ne kadar fazla bir büyük

lükte seçildiği tesbit edilebilir. 

Sistemin dengelenan bir bölümbindeki da fe,ransiy.el basınçın dd.!jer bir bölüm

ün dengelenmas i esnasında, değıişmettiıi:Jğ.inde.n amiin o,fumak içiA sistemde " Referans 

Vana" ları kullanılır. Diğer vanaiLa·rın awarlanmasıRdaki basınç değişmeleri, Re

ferans vanasındaki basıRç dl!ij§iJimM i.l,ıı;ı izllılil;nıl,w. Elw w:anaııl'aki basi!LnJ§ dilişillmü sabit

leştiğinde vananın s:w deb;ts•.!futffe• saJiııl, t!1eıgl\lilih~ Mlı4!!1. ııı:eJ?eil?aRs vana.ları e.lle tekrar 

kısBlıp-açılırsa ayar la nmış dıi feroınsiy:el 'IOıılıılllfl!&l B'ı)'l!lif:ı teık:ııaııı b1llll!ulur. 

Şu halCfe de.vrev.e elle kwmand'a işl•em;irNl @Qfl?>1~0ek Jiıa'Ş;ka hıd_r Vana koymak gere

kir. Bu vanaya " lll<l'isak IJ:aı:ıa"· (PanctneıF VıaJ.w•e} 'trı demı.Lr. Eli!! ~PaRa vası isasıyla ba

lans vanalarının av'aıJ?!e>ı?'!. S•Ua:sınıil•a RafsFanB 1:1'61'1'8 i;!Jıiırıds hııaııırıç de.i!id.şimleri eşit

le~tiriH.r.. (~ekil- 15) 

o A 

ı 9-'V. 5 

RMor~ns Vnnası 
Ortak Vana "ı · av. 9 

$E KiL _15 

OTV tıli111SAt T AntiYE VUA S! 

ŞEKİL_16 



Balans işleminin yapılması ; 

(Şekil- 16 ) bir radyatörle ısıtma devresini göstermektedir. Isıtma veya 

soğutma serpantinli devrelerde de dengeleme işlemi aynıdır. 

1- Radyatör kontrol vanası, hesaplanan debi ve uygun bir basınç düşümüne 

(B-10 kPa) göre bulunan " Preset" değerine ayarlanır. 

2- Referans vanası, bu durumda (BV-1) preset değerine ayarlanmalıdır. 

Referans vanalarının preset değerini tesbit etmek için balans vanası imalat 

çılarının katalog değerlerinden ve tesbit usUllerinden yararlanılır. 

Örnek olarak tı.PRV = 2-3 kPa, Kv = 5.B x q m3 /h alınabilir. 

3- Elektronik debi ölçme cihazı referans vanasına bağlanır ve buradan alı

nan değerlerin ortak vanaya (BV-6) aktarılması sağlanır. 

4- Ortak vana, referans vanada istenilen basınç düşümü sağlanana kadar 

elle döndürülür. Şayet istenilen değer ortak vana tamamen açıkken de elde edi

lemiyorsa devredeki bir veya daha fazla balans vanası istenilen değer elde edi

lene kadar kısılır. 

5- Bundan sonraki işlem, balans vanalarının BV-2 1den başlıyarak bireysel 

olarak ölçümlanerek ayarlanmasıdır. Tüm ayarıanan vanalar diferansiyel basınç -

taki değişiklikleri, ortak vanayı açıp kısarak,referans vanasının basınç düşü

münü sağlayacak şekilde karşılarlar. 

6- Ortak vanaya en yakın olan BV-3 1 te ayarlandığında bu ısıtma kolonunda 

her yerde doğru debi değerlerine ulaşılmış olur. 

7- Diğer kolonların ayarlanmasında, gerekirse ortak vana kapatılabilir. 

C- Isı üretim ünitelerinin dengelenmesi 

Burada balans, su debisini dengelemek ve dağıtım ve kontrol devreleri ile 

uyum sağlamak için iki amaçla yapılır. 

a- Bir kazan veya soğutma grubu olması halinde bir ölçü cihazı ile debi 

ölçülür ve balans vanası ile debi dizayn değerine getirilir. 

b- İki kazan veya soğutma grubu olması halinde (Şekil-17) 

1- BV-3 vanası Kv=7 x qs 'e ayarlanır (q : m3/h, Ll.PBV-" 2 kPa) 

2- BV-1, BV-2 ve BV-4 tamamen açılır. 

3- BV-4 vanası BV-3'ten geçmesi istenen q debisi elde edilene kadar 
s 

ayarlanır. 
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4- BV-2 vanası q ,debisi elde edilene kadar ayarlanır. 
C2 

BV-3 ve BV-4 vanaları q debisi elde edilene kadar tekrar ayarlanır 
s 

5- BV-1 vanası Kazan-1 de q debisi elde edilene kadar ayarlanır. 
cı 

BV-3 ve BV-4'te q_ debisi tekrar elde edilene kadar bu vanalar 
' ayarlanır. 

w 

6- Son işlem olarak gerekirse qKı ve qK2 debileri, BV-1 ve BV-2 vasıta

sıyla kontrol edilir. 

G 

ŞEKiL_17 ŞEKIL_18 

D- Kontrol devrelerinin ayarlanması; 

Şimdiye kadar incelediğimiz, ısı dağıtım ve üretim devrelerin~n ayarlana

rak dengelenmesidir. Kontrol devrelerinin ayarlanarak derıgelenmesi, alterne -

tiflerirı çokluğu nedeniyle ayrı bir tebliğ konusu olabilecek niteliktedir. 

Burada bazı alternatiflerden kısaca bahsedilecektir. 

Kontrol vanalarında iyi bir çalışına ortaını sağlamak için kontrol devre -

lerininde dengelanınesi gerekir. 

a- Karıştırma işlevini gören üç yollu kontrol vansların (mixing valve ) 

üzerinde yer aldığı devreler (Şekil-18) 

Karıştırma işlevini gören üç yollu kbntrol vanaları, devrede istenen su 

sıcaklığını, gidiş suyuna dönüş suyuna karıştırarak,sağlaınak için kullanılır. 

Vananın E tarafı açıldığı oranda L tarafı kapanır. 

G ısı liratim cihazını gösterir. Bu bir ısı eşanjörü veya kazan olabilir. 

Sekonder pompa primer devrede değişken su debisi sağladığı için ve kazanlarda 

sabit su debisi istendiğinden üç yollu vansların kazanlara doğrudan doğruya 

bağ.l~ı tavsiye edilmez. Bu durumda kazanlara kendi sirkülasyon poınpası 

tesia edilir (Şekil- 19) 

b- Debiyi ayırma işlemi yapan üç yollu kontrol vanalarının (diverting 

valvP ) n~~rinde yer aldüjı devreler (Şekil-20) ve (ŞekÜ- 21) 



Kontrol edilen devreye giden su miktarının bir kısmı dönüş devresine veri

l~rek sıcaklık ayarı yapılır. 

Üç yollu ayırma işlemi yapan vanalar, sabit debili sistemde kullanılır' · 

• 
V 

av 

G 

vı 

Su ayırma işlemi. Ayırma vanası kultanarak 

ŞEKiL_ 19 ŞEKiL_ 20 

c- İki yollu kontrol vanaların üzerinde yer aldığı devreler (Şekil-22) vana 

açılıp-kapanarak kontrol devresine giden su miktarını ve dolayısıyle sıcaklığı 

ayarlar. İki yollu kontrol vanaları değişken su debili sistemlerde kullanılır. 

d- İki yollu kontrol vanalarının yer aldığı, devrelerde, yapının bir bölü

mündeki vanaların kapanması halinde, ısı dağıtım hatlarında diferansiyel basın

cın artmasına sebebiyet verir. Bu durum otomatik kontrol vanalarının çalışma 

işlevlerini bozar, bunu önlemek ve devrede sabit basınç düşümünü sağlamak için 

su gidiş hattı üzerine kendi kendine hareket eden (Self ecting) diferansiyel 

basınç kontrol elemanı konulur (Şekil-23) 

H 

Su ~Y!rı:na i;ı;lemi 1 k.;ırışbrrT)a~Sl kulla-ıarak 

ŞEKiL- 21 

1-·--l 
!J..'av 

ŞEKiL-22 

Diferarisiyel basincı11' s~bltleştirilmesinin diğer bir yöntemi devrede ba -

lans vanası ile birlikte oransal tahliye vanası (Proportıonal discharge valve) 

kullanmaktadır. ( Şekii-24). Bu iki vana diferansiyel basınç kontrol elemanı 

ile aynı işlemi görürler. 
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ŞEKiL_ 23 

AKIŞKAN DEVRELERİNDE DEBİ AYARI İŞLEMİNİN SIHHATLI OLARAK YAPILABİLMESİ 
İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE SORUMLULUKLAR 

a- Tasarımcının Sorumlulukları 

1- Tasarımcı, proje dizaynına başlamadan evvel, yapıya tatbik edeceği te

sisat sistemi ile uyum sağlıyacak kontrol sistemine de karar vermelidir. 

2- Sistemde kullanacağı ayar, dengeleme ve kontrol elemanlarının imalatcı 

katalog ve bilgi kitaplarıni temin atmeli elemanlar ve önerilen sistemler hakkın

da bilgi ~ahibi olmalıdır. 

3- Tasarladığı sistemin balansının hangi balans sistemi ile yapılacağına 

karar vermelidir. 

4- Proıjeler üz.,rinde ayar, dengeleme, ve kontrol elemanlarının Y"rlerini 

büyüklüklerini ve özelliklerini belirtmelidir. Terminal ünitelerinin ve dağıtım 

sisteminin hesaplanan su debilerine ve basınç düşümlerine göre Kv değerlerini 

kataloğları kullanarak ''Set'' değerlerini tesbit ederek, projeler üzerinde gös

termelidir. 

5- Tasarımcının projesiyle beraber vereceği ve her iş için ayrı ayrı yaza

cağı şartnamelerinin bir bölümünü, Test, Ayar, Dengeleme ve İşıetmeye Alma konu

suna ayırmalı. ve detaylı olarffik neler yapılması gerektiğini yazmalıdır. 

6- Metraj ve keşiflerde, ayar v" balans sistemi elemanlarıda yer almalıdır. 

7- Şartnamelere, yüklenicinin test-ayar ve balans işlemini ihtisas sahibi 

bağımsız kuruluşlara yaptırması için zorunluluklar getirilerek, bu gibi kuruluş

ların oluşmasına katkıda bulunm8lıdır. 
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b- Yüklenicinin sorumlul~kla•ı 

1- Yapımını yüklendiği işe ait proje, şartname, metraj ve keşifleri ince

liyerek, tasarımda test, ayar ve dengeleme işlemleri ile ne gibi tetbirleralın

dığını ' öğrenmeli ve yeterliliğini araştırmalıdır. 

2- Tasar:ı.mda eksik olan hususlar, şayet varsa, tasarımcıya tamamlattırıl

malıdır. 

3- Temin ederek, yerine monte ettiği, teçhizatın katalog ve bilgi kitapçık

larını temin ederek, imalatçının önerilerini gözönünde bulundurmalıdır. 

4- Test, ayar ve balans iqlerini, bu işte ihtisas sahibi kişi veya kuru

luşlara' yaptırmasında yarar olduğunu gözönünde bulundurmalıdır. 

5- İşlatmeye alma işlemleride ; 

a- Projelerde balans ve kontrol vansları İli'in tayin edilen su debileri 

öğrenilme li 

b- Tüm pislik tutucular. tamizlenmeli 

c- Sistemin havası tamamen alınmalı 

d- Pompanın dönüş yani devir sayısı ve çektiği güç belirlenmelidir 

e- Test ve balans için gerekli tüm test ve ölçüm elemanları iş yerinde 

temin edilmelidir. Büyük sistemlerde balans işlevini 2 veya daha 

fazla kişiyle yapılmalı aralarında irtibat sağlamak için w'lkie

talkie cinsi bir konuşma cihazı bulundurmalıdır. 

c- imalatçı ve temsilcilerin sorumlulukları ; 

Test ayar ve balans işlerinin yapılması için gerekli tüm te:çhizatctn ,imal 

veya ithal ederek, piyasada bulunmasını sağlamallll<ilır. 
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