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öZET: 

ISI POMPALI KLIMA SISTEMLER! 
ERKUT BESER 

Bu makalede ısı pompalı klima sistemierinin çalışma 
prensipleri, tıcari uy~ulamaılakl çeşitleri, çalışma 

aralıkları, projelendirme esasları, verimlilikleri ve ı!iıter 

ısıtma yöntemleri lle karşılastırmalarına yer verilmiştir. 

1. "ISI POMPASI" NEDIR 

Isı pumpaları Iş yapılması lle ısıyı so~uk kaynaktan 
sıcak kayna1a ulastıran maklnalardır.lsı pompalı ısıtma 

clhazları(bundan böyle ''ısı pompaları" olarak anılacaktır) 
lle so~utma cihaziarı aynı termodlnamlk cevrlme göre 
çalışırlar. Isı pompalarının prensipleri 1800'lö yıllardan 
Itibaren bilinmektedir. Geniş anlamda clbazlar özerinde 
uygulamalar 1940'lardan Itibaren gerçekleşmiştir. Isı 

pompalarındakl gelişmeye neden enerJI kullanımındaki 
ekonomldir. 

Konfor şartları Için Oretllen bir ısı pompası, şartlara 

ba~lı olarak elektrik enPrJisl lUketen bir ısıtma aracına 

göre, yardımcı transfer elemanları da dikkate alınırsa, 1.5 
Ila 6 kat daha az enerJI harcayarak aynı miktarıla ısıtma 

temlıı edebilir. 
Basit bir so~utma çevrimi 4 temel elemanla oluşturulur. 

(evaparatör) 
(kondenser) 

Bunlar; Kompresör 
Buharlaştırıcı 

Yo~ıışturucu 

GPtıl Psme V1HHis ı (veya kılcal boru) 

1.1 So~utma Çevrimi 
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Sekilde baalt aıkaalırmalı aoRutma çevrimi ve 4 temel 
elemanı görDimektedlr. Bir noktadan Itibaran çevrim 
!nceJenlraa; ganleşma vanası yardımıyla basıncı dDaörtilan 
anlatucu akışkan bubarlaatırıcıda kızgın buhar balina 
getirilir, bu a.~nıu.hı ortamdan ı.sı çekilir, kompreaör 
taralından emilan aoRotucu akışkan bobarı slklllırılarak 
yoloaturucuya haallır, yoluşturucuda kiZRiniılı alınır, 

yo~uşturuiur ve asırı so~utulur. Bu esnada ortama ıs1 

veril~R"~ 

LLl SoRutma cevrlml P~J dlagramı: 

Şe id 1 2 

qı~ı.~ı. 

q,. lı-lı 
N.!,-l, 

Gı m th *N 

Sogulmo kopasi~esi 

ts ı\ mo k apasih?si 

Komprl!'sör gücü 

Bilindili gibi antalpiyi herhangi bir şarttakl sahip 
olunan enerJI ·seviyesi diyerek adlandırablllrlz. 

P,, al.cıık bıısınç bölgesi basnıcı<iır. Bu bölgede ortamdan 
IBI çekilir. Cekilen IBIDin böyUklHID SOlUtma kapasitesi 
nlar nk adlıııuhr H ır. 

P. yökaek basınç bölgesi baaınc1d1r. Bu bölgede ortama 
ıaı verilir. Verilerı ısının bUyUklUIH ısıtma kapaaltesi 
olarak adlandırılir. 

GörUld D Uzere ısı alcak basınç bölgesinden yBksek 
basınç bölKesine pompalanmoktadlr. Şekilde görDldDIH gibi 
ıaıtma kapasllesl, soRulma kapaaltcal lle kompresör Isi Için 
harcanan enPrJinln toplamına Bllttlr. 

la1 pompaJarının avantajı kompr~sör Isi Icin harcanan 
enerJinin kllçükl One karaılık ıaıtma kapasitesinin oldukça 
bOyök olmasıdir. 
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Ba çevrlme, sogatucu akışkan yönünü de~lstlrebllecek bir 
düzen Ilave edlleblllrse bir ısı pomps.sı oluşturulur. 

Isı pompasıyla aynı ortamı gerektl~lnde so~utablllr, 
gerekti~lnde ısıtablllrlz. 

1.2 Isı pompası prensibi: 

So~utma cevrlmlne, so~utucu akışkan yönünü degiştirecek 
bir eleman (4 yollu selenold vans.) Ilavesi ile ısı pompası 
elde edilir. 

a-ISITMA POZiSYONU. 
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Isıtma pozisyonunda Ic tarar ısı de~lştlrlcl, 
yo~aşturucu olarak çalışmaktadır. 
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So~otma pozisyononda Ise Ic taraf ısı de~iştlrlcl, 

bo!ıa.rlııst ır ıcı olarak çııd ışmaktadır. 

Isı pompaları ısı alınan ve ısı verilen kayna~a göre 
uygulamada şu şekilde aınoflandırılır: 

Havadan-Havaya 
Havadıuı··Suya 

Suılıım- Havaya 
Sudan-Suya 
Topr ald au-Havaya 
Toprnl>tıuı-Soya 

üzerinde en çok dorulan ve Uralilen tipler HAVADAN
HAYAYA ve HAVADAN-SUYA şeklindedir. 

011er tUrlerde ya ilave ekipmanlara yada ekonomik 
olmayan büyük yüzeyil ısı dellatlrlcllere Ihtiyaç vard1r. 

Havadan-llavaya ve Havadan-Suya ısı pumpası tiplerinde 
dış atmosfer havası soluk kaynak yada sıcak kaynak olarak 
kullanılır. 

Bir yere soRutma cihazı koyma zorunlulotu varsa, Iklim 
sartlarının DYKDn olması hallnde bilinen ısıtma sistemleri 
yerine 111 pompaları kullanmak ekonomi yaratabilir. Yan! 
yazın soRutma cihazı lle RORutmak, kısın klasik bir ısıtma 

sistemi lle IRilmak yerine uy~un bir ısı pompalı kilma 
sistemi kullanılahlllr. 

1.3 Uygulamada ısıtma çevriminin problemleri ve çözümleri: 

Pren•lblnln basit ll~lne ra~mcn ısı pompaların1n 

dlzaynında, yükRck pariormanalı clhazlar baline 
get!rllmeslndP çı>sll!! problemlPr yııtşıu:maktadır. 

(,ihaz hem ısttmA hPm so~11lmn yapacaRından dizayn 
sartlarııun lf"spHI oıH'mll<l!r. 

Soı;utucıı ;,!uşkıının ~<'nis ıırıılılılı bir şartlar 

yelpazesinde kontrallı RPreklr. 
ll!!vıulau·!hiıv"Y" vp llavııdan··Snyıı sıstemlerde düşük hava 

sıcakliklarında dış larartakl ısı deRistlr!cl üzerinde oluşan 
bozlanmanın konfor şartlarını bozmayacak şekilde giderilmesi 
gerekir. Ho ISierne defrnst denir. 

Çevrim elemanlarından boharlastırıcı ve yoluşturucunun 
zaman zaman birbirinin yerine geçmesi cesitli dizayn 
problemleri do~urnr. 

1.3.1 Akıskan kontrolu bakımından tipik sistem örnekleri ve 
problemler!: 

Şekli 4 de hlr kılcal borulu ve bir •enleşme vanalı 
alstam ~örDlmektedlr. 

A şeklinde ısılma ve soRutma ı•ozlsyonlarında ayni kılcal 

boru Dzerlnden so1ııtucu akışkanın basıncının düsllrDlmesl ve 
kontrolü temin edilir. 

B seklinde Ise 4 adet çekvnlfle 1 adet ~enleşme vanası 

üzerinden so~1ıtucu akıskaıııuı basancıı11n düsürtilmest ve 
kontrolD temin edilir. 



GENLE;,ME BÖLÜMÜ BAKIMINDAN TIPIK 
SiSTEM ÖRNEKLERi: 

A- BiR KILCAL BORULU 

--
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B- BIR GENLEŞiviE · VANALL 
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SIVI DEPOSU. 

iç TAAAF . 
ISI OEl:.i~TiRICI. 

Şekil 5 de Ise lk! kılcal borulu iki genleşme vanalı 
sistem görUlmektedlr. 

Her Iki sistemde bir önceki şekildeki sistemlere göre 
daha dengeli kontrol temin ederler. 

Kılcal borulu (genleşme vanalı) sistemler büyük aralıkta 
basınç dtişUmlerlne yeterince Intibak edemezler. Bu nedenle 
belli clhaz bUyUklUklerlnden Itibaren kompresörlerden önce 
akümUlatörler kullanılır. 
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Hu sistemlerin yerine gecebilen bunlardan daha hassas 
kontrol yapabilen akışkan kontrol sistemi Ise elektroıılk 
genleşme vanasıdır. 

1.3.1.1 Elektronik kontrollu genlesme vanası: 

D&frost Işlemini lyllestlrmek, kapaslteyl artırmak lcln 
so~utucu madde sartlarının mümkün oldu~u kadar dengeli olması 
gerelt!r. 

Elektronik kontrollu genleşme vanaları lle oldukça 
dengeli akıs kontrolu elde edilir. 

Bu sayede çok düşük, aşırı kızgınlık deRerlerinde 
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emniyeti! calışma ve lıuharlastırıcıdan maksimum verim 
saı;lanır. 

ElEK!!iONIK KONTROLLU GEN'EŞME 

Pf1EN:OI81 

---

MIKRO l· 
KOMPU1Efi 

YANASI 

EXPI\NSION 
VAN/\ 8UHI\RL 1\S 11f11CI 

Şekil 6 

1.3.1.2 Elektronik kontrollü genleşme vanasının calışma 
prensibi şu şekildedir: 

Bir mlkrokompuler yardımı lle so~utucunun 
buharlastırıcıya giriş ve cıkış şartları sıcaklık olarak 
karşılastırılır. 

llura.dıı.n ıı.lıııan slnyıı.llerle vana Icindeki bir yapının 
gecLs kesitini de~lstlrmesl temin edilir. 

C!hflz durıışlarında valf bölgesindeki soı;utucu madde 
hareketi tamamıyla öıılenlr. 

1.3.2. Isı pompalarında defrost Işlemi: 

Dış hava sıcakilli 5 •c elvarına dUştü~ünde dış 

taraltakl ısı dellstlrlcl yüzeyinde buzlanma başlar. (Bu 
sırada ortalama yüzey sıcaklıRı O •c civarındadır.) 

Buzlanma miktarı dış hava sıcaklı1ı, havanın nem oranı 
ve ısı dellstirlclnln yapısı lle do~rudan ilgilidir. 

Gerekli önlemler alınmazsa buz oluşumu giderek dıs 
taraftaki ısı de~lştlrlcl yüzeyin! tamamıyla kaplar ve 
sistemin calışması engellenmiş olur. 
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Bu nedenle ısı pompalarında defrost Işlemi (buz giderme) 
gereklidir. 

Defrost Işlemi genelde sıcak gazdan yararlanılarak 
gerçekleştirilir. Bu esnada sistem ısıtma çevriminden solutma 
çevrimine geclrlllr. 

Otomatik kontrol ve kumanda edilen defrost Işlemlerinde 

defrost süresi oldukes kısa tutulur. 
Bazı ballerde defrost sOresince kullanılmak üzere le 

taraf 111 dellstlrlclye Ilave elektrikli ısıtıcılar monte 
edilir. Hatta Işlem sırasında ısı dellstlrlcllerln ısıyı 
naklettl~l akışkan debileri de~lstlrlleblllr.(örnelln fan 
hızları düşürüleblllr, lanlar devre dışı bırakılablllr.) 

1.3.2.1 Defrost kontrolu Icin kullanılan yöntemler 
genelllkle şunlardır: 

Zaman kontrolu: Hu metodda periyodik olarak buz varmış 
gibi kabul edilip eritme Islami uygulanır. 

Sıcaklık kontrolu: Buharlastırıcı üzerinde veya 
kompresör emls borusu Uzarinde sıcaklık koııtrolu yaparak 
eritme Işlemi uygulanır. 

Basınç kontrolu: So1utucu akışkan basıncını kontrol 
ederek buz eritme Isiemi uygulanır. 

Hava hızı kontrolu: Evapuratör yüzeyindeki bozlanma 
sonucunda meydana gelen hava hızındaki deRisikiiii kontrol 
ederek buzu erltmek. 

Kombine elektriksel kontrol: Bu yukarıda anlatılan 
sistemlerin bir kaçının bir arada kullanılması sonucu 
bozlanmanın glderllmesldlr. 

Mlkroprososörlü kontrol Isı pumpalarında delişik 

Iklim ve ısıtma yUklerinde olusan buz mıktarlarının 
farklılıkları ve bu buzun en seri ve ekonomik şekilde 
çözülmesi Icin gerekli olan çalışma şartlarının mlkroprososör 
ortamınia belirlenmesi lle uygulanan geniş kapsamlı ve hassas 
defrost kontrol slslemlerldlr. 

Defrost esnasında kesintlye u~rayan ısıtma Işleminin 

kapasitede meydana getirdiRI kayıplar Iyi çözülmüş defrost 
programlı cihaziarda en fazla %15 kadardır. 

1.3.2.2 Delrosl Işlemi esnasında clhaz kapasitesinin zamaııa 

göre de~islml: 
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. . 
• OEFROST ISLEMI ESNASlNDA CiHAZ KAPASiTESiNiN 

ZAMANA GÖRE OEÖiSiMi 

DEFR051 ISIIMA -r---------=:J 

--~ ~ZAMAN 

Şe k ll 7 

Sekilde görUidtiRH gllıi defrost başlangıcı lle clbaz 
ısıtma kapasitesi bUyük hlr hızla dllsmektedlr. 

Alt böltirnde cihaz ortamı soRulmaktadır. 
B 11 s o Rtı t ma k 1 as 1 k ı s ı t ı c ıl ar i 1 e ma ha 1 e lı 1 s s e t t 1 r il me z . 
Defrost bitiminde ise cllıaz ısıtma kapasitesi hızla 

yUkselmekte ve reJim halini almaktadır. 

2. Tl CAni UYGULAMALAHilA 1 S 1 POMI'AS 1 

2.1 Konfor kllmasıııa yöııellk ısı pompalarının genelde 
Urelilmckte olan tipleri şunlardır: 

2.1.1 HAVADAN-HAVAYA: 

PencAre tipi kilma cihazı 
Spllt tip klima cihaziarı 

(Ilir Ic +bir dış ünlle) 
Multi spllt tip klima cihaziarı 

(Çok Iç + blr dış ünite) 
Paket tip klima cihaziarı 

2.1.2 HAVAUAN--SUYA 
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Paket tip su ısıtıcıları 
2.1.3 SUDAN-HAVAYA 

Paket tip klima cihazıarı 
şeklindedir. 

_PENCERE TiPI KLIMA CiHAZI. 

L 100 = 1 ~==---------= 

' . ....... .. . == ıı:ı:ı -"-----···-·---·--··--

_5Pll1 TiP KliMA CIHAZI. 

-· 

FANCOil. Oç) UNIT 

eo 
CONDENSING (DI~) UNIT 

Sekll 8 
Sekilde pencere tipi kilma cihazı ve splll tip klima 

cihazı görlilmektedlr. 
Pencere tipi clhaz icin dış atmosfere hallantılı clhaz 
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keslti kadar boşluk gerekmektedir. 
Spllt cihaziarda Ise Iç linlle lle dış linlle baliantısı 

Iki boru yardımı lle yapılmaktadır. 
Ayrıca spllt tip clhazda gürtiltti tireten böltimler dış 

atmesiere atılmıştır. 

_MULTI SPLIT TIP KLiMA CiHAZI. 

/ / / / 

rp c::ı 

ı 

..... ı.. 

I'ANCOil (i C) UN IT FANCOIL (iÇ)UNIT 
L__ '--

D 

CONOENSING (DIŞ) UNIT 

Şe k ı 1 9 
Şeklide multi spllt tip klima cihazı görlilmektedlr. 
Bir dış linlle lle çok Iç Unlte beslenebllmekledlr. Dış 

ünitenin dizaynı nedeniyle her Iç linlle ba~ımsız olarak 
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çalışıp durabilir. 

_PAKET TIP KLiMA CiHAZI. 

.. -ı ~tL 

~ 
c:::;ıc) r-

~-zz 2 z;ı z 2 l :z ı ı ı ı ı ı ı ız ı rm 

1 '---

t 
Şekil 10 
Se·l<ilde rooftype paket cl haz uygulaması görülmektedir. 
Ortam havası Idr kanal yardımıyla emlllr ısıtılmış yada 

solutulmuş olarak ortama tekrar yollanır. 

464 



_PAKET TiP 5U 151TICI. 
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Şekil 11 
Şekilde paket llp su ısıtıcı görtilmektedlr. 
Su ısıtıcıda ısıtılan veya so~ııtulan su,ortam Içindeki 

ısı de~lştlrlcllere bir pompa yardımıyla basılmaktadır. 

2.2 Dtinyadakl gelişmeler: 

Çeşitli zamanlarda proses uygulamaları Icin ısı 

pumpaları Uretllmeslne ratmen genelde a~ırlık konfor 
klimasına yöneliktir. 

Pencere tlı•l cihaziarın ısı pumpası hallnde piyasaya 
sunulması 1960 lı yıllara rastlar. 

Defrost dtizenlerlnlıı yeterlııce gelismemlş olması,cesltll 
dizayn problem!Prl, satutma devresi Plemaıılarındakl 

uyumsuzluk dtiştik performaııslı clhazlar tiretllmeslne neden 
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• INVERTER KONTROLU PRENSiBi . 
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Şekil 12 
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Mlkrokompuler ortam şartları lle clbaz sartlarını çok 
bızlı bir şekilde karşılaştırır, 

Set edilen büyüklüklere cllıaz çalısmasını 

yaklaştırabllmek Için dijital kuntrol bbltimüne gerekli 
sinyalleri gönderir. 

DIJital kontrol bölümlinde mlkrokompulerden alınan 
slnyalle gerekli dalga karakteristikleri belirlenir ve 
lnverter bölümüne bu karakterler yüklenir. 

lnverter böltimünde Istenen frekans deRerlerinin 
yüklendlll dolrullulmuş akım yenldoıı alternatif akıma 
çevrlllr. 

2.2.2.2~ Klasik kompresörlü cılıaz lle lnverter kontrollu 
clbazın ıs.ıtma,solutma yüklerine uyumu açısından 
l<arş ı Iıi"Şt ır ıl mas ı: 

Şekilde göl'iilduğti gibi dış hava sıcal<lığınııı artmasıyla 

ı s ı t ma y n k ü aza 1 ma k t a , s o ı>; u t ma yu k u ı s e a ,. t ma 1< t ad ı r . K L as 1 k 
kompresörlü cihaziarda dıs hava sıcaklı~ı arttıtıııda ısıtma 

kapasitesi de artmaktadır. SaKutma kapasitesi Ise 
azalmaktadır. Turalı bölgede clbaz lle ytik arasındaki 
uyutnsuzlul,tan dolayı enerJ l kaybı sözkonusudur. lu'\erter 
konlrollU cllıazlarııı kapasllleri yuk liotlyacını l.lnler olarak 
lzleyel.ıllnıektedlr. Taı·alı l.ıolge lnverter kontrollu clhaz 
Için enerji tasarrufu bölgesidir. 
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olmuştur. Bu yıllarda bina lzolasyonlarınıı'ı yeter'li olmaması 

ayrıca clhaz performanslarının költiltilü nedeniyle gerekli 
ısınma Ihtiyaçları doRrodan temin edllememlş clhazlar 
elektrikli ısıtıcılarla takviye edilmiştir. 

Tüm bu faktörler o günkü sartlarda pahalı clhazlar 
Uretllmeslne neden oldulundan sUrtim saglanamamış tiretim de 
blr müddet durdurulmuştur. 

Yine aynı yıllarda splll liJ> clbazlnr piyasaya 
sürülmüştür. Bu cl bazlar bir dış, blr iç üniteden meydana 
geldilinden pencere tipi cihaziara gHre daha gUrUitUsüz bir 
yapıya sahiptirler. Uygulama kolaylıkları vardır. 

Montajlarının kolay olması pencere şartı gerekmemesl bu 
cihaziara talebi 1970 ll yıllarda fa~lalastırmıstır. 

1970 ll yıllarda yaşanan pelrol ~rlzl~den sorıra ısı 

pompalıı,_ı: ında oldukça yo1nıı gelişmeler olmuştur. 

Efektronlklekl gelişmeler nedeniyle yüksek verimli, 
emniyeti! kolay taşınabilir clhazlar üretilmiştir. 1980 
lerden sonraki gelişmelerle ısı pompalarınııı dller clbazlar 
Icindeki payı %40 lara ulaşmıştır. 

Mlkroprososör konusunda meydana gelen gellm~ler lle 
lineer kontrollü, defrost geçişleri oldukça hızlı ve yüksek 
verimli clhazlar üretllebllmlşlir. 

ısıtma, sol(utma, klima pazarında havadaıı-suya ve havadan 
-havaya ısı pompası cihaziara yönelik bir talep artışı 
görülmektedir. Bu da sudaıı~havaya ısı pompalı sistemlerin 
bazı dezavantajlarının olmasındandır. ~ 

Sudan-havaya ısı pompalı slst~mlerln bazı 

dezavantajları: 

lll{ yatırım maliyetleri yiikselllr. 
Taşıma elemanları (pompalar) çok fazla eııer.ll barcar. 
Hnkım masrafları yüksektir. 

2.2.1 198011 yıllardan Itibaren küçük ve orta boy ısı 

pompalarırıdakı ·bazı teknoloJik gelişmeler 

Spllt tıp· cllıazlarda mikroprnses kontrolü 
gel!stlr!lmlşllr. Bu sayede şu Imkanlar sal(laıımıştır. 

Çalışma zamaııları, konfor sartları öııcedeıı 

programlanabilen clhazlarla kısmen konfor şartları 

lyllestlrllmlş, kısmen enerJI tasarrufu sal(laıımıştır. 
Taze hava Ihtiyacı ekonomik olarak ayarlanarak 'malıal 

havasının oldukça kaliteli kalması saRlaııabllm!ştlr. 

Ayrıca yine bu s:ayede deıs;lşl{eıı so~utncu akışiian kontrolü 
geliştirilmiş uzun borulama uygulaması yapılablleaek cllıazlar 

üretllmeye başlanmıştır. 
Pek çok blssedlclııln mukayesesi yapılmak sureti lle 

malıalde konfor şartını etkileyen radyasyon etkileri 
aza lt ılınıst ır. 

Gereksiz zamarılarda cllıaz calışmasını kesintlye 
u1ratmayan def,rost slstemte·rl gellstlrilmlştlr. 

Ayrıca sojl;ııtucu aio,.şJr.aıı l{oııtrolu ısı pompalarıııda 



kapasltey! ve enerJI sarfiyatını clı:ldl sekilde etkiler. 
önceleri bo kontrol kılcal borolar ve genlesme vanalar ile 
yapılıyordu. 

Kapasite taleplerindeki artış ve enerji !nsnrrufunn 
verilen önem yeni akışkan kontrol sistemlerinin gelişmesine 
neden olmuştur.Elektronlk genleşme vanaları gellştlrilmlstlr. 

Bu sistemler bir mlkroprosöstir yardımıyla clhaz performansını 
etkileyecek çeşitli şartları karşılaştırarak hassas ve hızlı 
bir biçimde akışkan kontrolunu temin ederler. 

Uzun zamandır hillnmesine raRmen ekonomik nedenlerle bu 
sahada uygıılanamayarı lnverter lle frekans de~lştlrerek devir 
sayılarının deRistlrllmeslnl temin edeıı hız detlsllrme 
s 1 st e m ı er 1 el e k t ro ıı 1 k sa na y l 1 n d e )( P ı 1.~ mr ler n e d e n ı y 1 e ı s ı 

pompalarını:la knllaııılmaya başlanmıslır.Hu sayede cihaziarın 
maksimon kapasitRlerlnde artışlar olmuş orı/off çalısma 

yer Ine, sürekli ~:al ı.smaya geç! lınlşt Ir. 

2.2.2, .·.;f~verter kontrollü cl hazlar: 

KUçUk ve orta bUyUklilktekl cihaziarda lnverter kontrolıı 

yeni hlr uy)(nlamadır. 

Hu sistemde frekans konlrolıı lle kumprestir devri 
ayarlanı.r. 

Rlr elektrik motortında devir sayısı şu formule göre 
bulunur: 

N = 
F 
p -
s , ::::: 

N~ 120 f 1 P (1 - S) 
DEVIR SAYISI(DEV\DAKJ 
FREKANS 
KUTUP SAYISI 
KAYMA Mll<TAHI 

lnverter kontrolu lle frekans deRistlrilerek devir 
sayısının geniş bir aralı~a yayılması temin edilir. 

Hlldlllmlz cihaziarda klasll< kampresörler sabit hızda 

çalışır. Dolayısıyla ısıtma ve soıutma yUkleriyle clhaz 
kapasitesi arasında genelde uyumsuluklar doRar. lnverter 
kont.roln lle bu uyıımsıızlnklar glılerllehll!r. 

Ulislik ısılma ve soRıılma yliklerlııde clhazlarııı devir 
sayılar t dü.')ürülerek hü:vük erıer.ı i tasarrufu sa~lanmışt ır. 

lnverter s 1 stemleı·lrıl ıı uygul nıımas ı defrosl düzenler In lde 
etkilemiş çok kısa defrnst süreleri elde edilme lmkaııı 

yaratılmıslır. Bu durum ısıtınanın l<ararlılıRıııı t8mlıı etmeye 
Imkan vermektedir. 

Ylııe lnverter slsteın!Prlııden Istifadeyle düşük ısıtma ve 
soRutma yUklerinde hava soRuimalı cihaziarın fan devirleri 
dDşürlllerek önemli bir eııerjl tasarrufu sallanır ve 
gtirUltü azaltılır 

2.2.2.1 lnverter kontrolU prensllıl: 

lrıverter kontrolu yapan bir kit 4 temel bölümden 
ol uşmal<t ad ır. 

Konvektör bölümlinde şebekP cereyanı doRrultulur. 
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Sekil 13 

KLASiK KOMPRESÖR lÜ , CiHAZLA, INVERTER 
KONTROllU CiHAZIN ISITMA, SOGUTMt?> YÜKlERiNE 
UYUMU AÇlSlNDAN KARŞILASTIRILMASI. 

MlASiK, KOM!'RESÖRLÜ 
C! HAl 

\ 

-----
Ol S HAVA SICAKLlGI 

ENERJi TASARRUF 
BÖLGESi 

KLAsiK t<OMPRESOOLÜ 
ÖHAZ 

2.2.2.3 lnverter kontrolanlin avantajları: 

Btiylik miktarda kullanım enerJisi, tasarrufu sallar. 
Klasik sistemlerdeki on/off kayıpları bu kontrolla 

ortadan kalkar. 
Konfor şartları tamamiyle yerine getirilebilir. 
Clhazın Ilk çalışma akımı klasik sistemlere göre önemli 

ölçlide azıhr. 

3. ISI POMPALI KLIMA SiSTEMLERINDE ÇALIŞMA ARALiöi 

Isı pumpaları ısı enerJisini klasik metodlar lle 
dönüşttiren veya açı~a çakaran clbazlar del!;lld!r. 

Bu clbazlar bir ortamda mevcut olan ısı eneı·Hslni dlıı;er 

ortama aktarırlar. 
Bu ısının pompalanması Işlemi teknik ve ekonomik 

nedenler lle ancak belirli şartlar allında yapılabilmektedir. 
Her şartla ısı pompalaması yapabilecek clhaz tiretmek zordur. 

Bundan dolayı ısı pumpalarında ısı alınan ve ısı atılan 

kaynagın belirli sıcaklık aralılında olması gerekir. 

3.1 Dış hava veya dlş so sıcaklık aralı~ı: 

Sıcaklık birimi °C olarak verilmiştir. 
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rCUIAZ 
TıPLERi 

HAVADAN 
HAVAYA 

HAVADAN 
SUYA 

SUllAN 
HAVAYA 

'---· 

r 
1 

ISITMA l SOöUTMA 

1 .MAX 

16 

21 
1 

45 
.. 

-----·- ~--ı-
~ MAX~!N 

l 
j 

-10 46 o 

ı 
-10 llS 

1 
15 

~-
i 

12 llS ~5 

3.2 le hava veya kullanım suyu sıcaklık aralı~ı: 

Sıcaklık blrlm! °C olarak verilmiştir. 
,---· 1 C IRAZ 
HPLER! ISITMA SOöUTMA 

MAX MIN MAX T-MIN 
1 

HAVADAN 27 10 28 12 
HAVAYA ' 

--
HAVAilAN 55 35 16 4 
SUYA 

1 

SUDAN 
HAVAYA 27 15 28 l4 

--~----

Bu de~erler ısı pompası üretımı yapan ve bellrttlklerl 
çalışma sınırları !çinde cihazıarının kapasitelerini 
acıklayabllen flrma1ar arasından, çalışma sınırları en geniş 
olan cihaz tiplerinden alınmıştır. 

Isıtınada alt sınır delerler kabulu yapılırken, defrost 
esnasında meydana gelen kapasite düşUmD barlç ısıtma tesir 
katsayısı minimum 2 olan clbaz tipleri Içinden seçilmiştir. 

3.3 Isı pumpasının calışabılece~l iklim kuşa~ı: 

Isı pumpaları yukarıda belirtilen çalısma aralıklarından 
da anlaşılaca~ı g!bl minimum dış bava sıcaklı~ının -5 C 
oldugu Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz Iklim kuşaı;ında olduka 
rahat bir şekilde kullanılır. 

Bunun dışında soı;utma Ihtiyacı olan bOylik binalar Için 
Işletme ekonomisi ve yatırım acısından Iyi bir flz!blllte 
çalışması yapılması hallnde Marmara, Ege, Akdeniz, tc 
Anadolu, Güneydolu Anadolu bölgelerinde kullanılmasının 
avantajlı oldu!!;u durumlar ortaya çıkabilir. 
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4. ISI POMPALA!HN!N VE!UMULHH (!SITMA 'J:ES!R KATSAYlSI) 

4.1 Isı pompalı sistemin ısıtma tesir katsayısı: 

B' 
Qsog; 
N 
t L 

to 

Qsog; 

Qsog; 
ll'= + ]_ 

N 

Isıtma tesir katsayısı 
Sog;utma kapasitesi (kw) 
Kompresör enerji sarfiyatı (kw) 
le ortam sıcakl•l• ("C) 
Dış ortam areaklılı ("C) 

llerzaman pozitif olıhıg;u !·cin ıs:ı pompasının 
N 

ısıtma tesir katsayısı herzaman 1'den lıtiytikttir. 

Isıtma tesir kalsayısının,nomlnal kapasitede kompresör 
enerJI sarfiyatına akışkan sirkUlasyon enerJileri, (fan motor 
güçleri) katıldılında dabl 3 elvarında oldulU görUIUr. 

Isıtma tesir katsayısı dış mabal sıcaklıg;ı dUştükçe 

ve Iç mabal sıcaklıl• artıkça azalır. 

2 

2 10 )1, 20 24 ı; 

Seleli 14 

5. ISI POMPALI SISTEMLERIN PROJELENDIRMESINDE DIKKAT 
EDILECEK HUSUSLAR 

5.1 Kapasite tayini: 

Isı pompası kapasite tayininde dikkat edilecek lıusoslar 
asalıda bellrtllmlştlr. 

Iç ortamın ısı kazancı 

Iç ortamın ısı kaybı 

lç ortamın kullanım zamanı 



Ortamın kullanım amacı 

Genelde ısı poımpalaıruun kapasitesi ııoili;otma yüküne göre 
seçilir. 

Isı-tma kapasitesi un kı:ı.yq:ılıuu11l>Hı daha küçük cıkması 
balinde aradaki fark küçük bir klasik 1s1lıcı lle glderlllr. 

Isı pompalı sistemlerde, 
tlk yatırım maliyeti 
!şletme maliyet! 
Konfor şartları 

Bakım giderleri 
Işgal alanları 

gözönüne alınarak uygulanacak sisteme karar verilmelidir. 

5.2 Clbazın çalışma aralılı seçimi: 

Isı pompaları kullanım yerine göre cHıaz işletme 
esnasında zaman zaman clbaz Işletme sartlarının dışında 

çalışmaya zorlanıyo~sa bu bölgelerdeki geçiş dönemi 
çalışmaları Için önlem alınmalıdır. 

Kritik Iklim şartlarında da ısı pumpası ile enerJI 
tasarrufu yapılması hallnde klasik bir ısıtacı llavealyle ısı 

pumpasının yedeklenmesl gerekir. 
Klasik ısıtıcının seçimi Ise tamamen mühendislik 

kon us ad ur . 

S. ISI POI\!PALl S!STEI\!LERlN KLASiK lSIT!IIA YöNTEMLERI lLE 
MUKA YE SES 1 : 

8.1 Türkiye Icin birimanerJI maliyetleri f993 Şubat ayı 
ltibarı lle aşa~ıdakl gibidir: 

1 YAKl-T --
,---- -

BR! M 
CINS! FIAT! 

-~----

DOöALGAZ 2544 TL/m3 

--·-

UCUZLUK l 1 1 Kcal 

1 

MAL!YETt 

~ (TL) 
1 
1 o. 343 1 1 

-
ı s ı POMP 
(+5 OC) 920 TL/Kl'l ı 0.385 2 

1 

LPG 4000 TL/KG 
1 

0.408 3 

I SI POMP ' 
(-5 OC) 920 TL/KW 0.464 4 

---------- -------
MAZOT 5078 TL/KG 

-
ELEKTRIK 920 TL/KW 1 

0.593 5 

1.080 6 J 

472 



* Elektrik fiatı olarak, ısınma amaçlı kullanılaca1ından 

120 KW'tan sonraki fiatı alınmıştır. 

* Dolalgazdakl devlet aHbvansiyonu gözönDne alınmalıdır. 
• Isı pumpası dışındaki delerler Do1al Gaz Dergisi 24' 8ncü 
sayıdan alınmıstır. 

* Isı pumpası ısıl deleri Iç ortam +21 •c, dış ortam +5 •c ve 
-5 •c Icin verilmiştir. 

6.2 Muhtelif sistem mukayeseleri: 

6.2.1 Elektrikli ısıtma sistemi lle mukayese: 

,----· 

!LK 

Uygulama yeri: !zmir 
Bina so1utma Ihtiyacı: 12.000 Kcal/saat 
Bina ısıtma Ihtiyacı : 11.000 Kcal/saat 
1. Alternatif Paket tip Klima+ Elektrikli ısıtıcı 

ll. Alternatif Isı pumpası +Elektrikli ısıtma 
S tir e : 5 Yı l ····· 

ALTERNATIF ALTERNATiF 

EK! 0.000 .000 
MAL!YET 

25.000 25.000 

TOPLAM 85.000 f%ıo~ L_ __ 95.000 f%1111 

!ŞLETME MALİ'lE 'H 70.110 1%10 ;ı 29.034 ')641 6 
--------

BAKI M Gt llERLERi 20.000 l~1-~~J 20.000 ~ıoo] 
--"- ;--· -------"----~-

1SGAL ALANI oc MAHAL) 5 m2 l961rroı 5 m2 r~ 
-· -----------····· --~------------ ------~--- ------

TOPLAM 175.110 [ıio~ 144.034 E:J 
.... ------- --· - ------- -- -- . 

PARA BIR!M!: 1.000 TL 

473 



6.2.2 Mazot yakıtlı ısıtma sistemi ile mukayese 

Uygulama yeri: ızmir 

Bina so~utma Ihtiyacı: 12.000 Kcel/seat 
Bina ısıtma ihtiyacı : 11.000 Kcııl/saat 
!.Alternatif : Paket tip klima +Kat kaleriferi kazan 

(mıızot) + Isıtıcı serpantin 
II. Alternatif : lsı pompası +Elektrikli ısıtma 

Sil.r e : 5 Yı 1 

-ı·-:--A_L_T_E_R_N_A ~~ F_ ı II_. AL T_E_R_N_A_TI F 

EKtPMA 
!LK MALıYET 

N 66.500 1 70.000 
·-----------1 

MONTAJ 25. 000 25.000 
~----------------- ---------

TOPLAM 

IŞLETME MALıYET! 

BAKlM GtDERLEIH 

-

tSGAL ALANI oç \\IAIIAL 

TOPLAM 

PARA BIRIM!: 1.000 TL 

NOT: Başabaş noktası 1 yıldır. 

tşgal alaınndalı:i tasarruf maddi olarak 
deıerlendlrmeye dahil edilmemiştir 
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6.2.3 Dünyadan bir de~erlendlrme 

Uygulama yeri: Japonya 
Bina : 12 Kat lı, 10.800 m2 

I. Alternatif Klima santralı (11 adet)+ Chiller 
sistem (3 adet) + Fan-co!l (230 adet) 

ll.Aiternatlf VHV sıstem (62 adet dış ünite, 176 adet 
1 c ün 1 te) 

--
1 • ALTERNATIF ı ı . ALTERNATIF 

EKIPMAN 954 1.262 
ILK MALiYET 

MONTA.l 1.369 1. 1 :H 

TOPLAM 2.323 1%1001 2.393 1%1031 

!ŞLETME MALIYETI 192 1%1001 o EJ 
-· 

BAK 1 M Gl DEHLER 1 387 ı %1001 250 EJ 
ENEHJ! MALiYET! 646 ( %100 ı 412 EJ 

TOPLAM 3.548 j uooj 3.055 EJ 
PAHA BIRIMI: l.UUO $ 

NOT1 VHV (Variable Hefrlgerant Volume) lııverter 

kontrollü ısı pompasıdır. 

TURKIYEDE DURUM 

. 

Bu günün geliştirilmiş clhaz tarleri Iklim koşullarının 
oldukça müsait oldu~u Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 
rahatlıkla kullanılabilir. 

Ancak, gerek ülkemizin ekonomik durumu gerekse c!haz 
kullanmayı talep edecek kesimin konuyla ligllllerinin 
yeterince blllnclendlrllememesl, geçmiş senelerde yeterli bir 
eihaz kullanım potansiyelinin yaratılmamasınıri nedenlerldlr. 

Dolayısıyla geemiş senelerde önemli sayılamayacak 



miktarlarda clbaz, ya dış Oretlcl!erden yada Iç Oretlcllerden 
temin edilmiştir. 

Ancak bugünlerde başta pencere clhazona olmak Hzere 
spllt tip ve multi spllt tip klima clhazlarona artan bir 
talep başlamıştır. Ro cihaziarın ısı pumpası tUrleri de 
baliyle satısa aonulmustur. Pencere ve apllt tip kilma 
cihaziarı TOrkiye'de bazı firmalar tarafından Oretllmektedlr. 
KUçtik cihaziarın dışındaki clhaz tUrleri birkaç senedir bazı 
f lrmalaı· taraf ı ndan iiret Ilmeler Ine raj!;men talep onemli 
sayılmayacak düzeydedir. Bu firmalar UrUnlerini satabiirnek 
Icin dış pazar arayısına girmişlerdir. 

Isı pompası cihaziarın enerJI kullanımındaki ekonomisi, 
çevre sa~lı~ını hiç bir şekilde bozmayan yapıları nedeniyle 
gerek tiretiıni gerekse kullanımı devlet tarafından tesvlk 
edilmesi gereken konularından biri olabilir. Zaten dünyada 
çeşitli ülkelerde deRisik şeklllerde bu konu teşvik 
edll.mektedlr. 

SONUÇ 

Isı pompalarındakl hızlı gelişmeler her geçen gUn devam 
etmektedir. Isı pompHiarı )\elecekte yaşanacak enerji tasarrıH 
calının vazgeçilmez cihaziarı olacaktır. 

Çevre kirlenmesinin bUyUk boyutlara vardıtı yaşadıtımız 

yıllarda dahi Insanlar bu tUr cihaziarın kullanım bilincine 
yavaş yavaş varmaktadır. 

TOrkiye'nin de vakit geçirmeden bu konuda gerek Hrellm, 
gerek 1elişt!rme, gerekse uygulamada a~ırlıklı olarak 
kendisini bissettlrmeslnln zamanı çoktan gelmiştir. 
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