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Yaşadığımız çağda teknolojik gelişmeler hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Gelişen teknoloji yaşamın her 
alanında kendisini hissettirmekte bilinen klasik anlayışların yerine daha sistematik, daha gelişmiş 
alternatiflerini, ya da eski sistemlerin yenilenmiş teknolojiye göre yeniden düzenlenmiş biçimlerini 
yerleştirmektedir. Gelişen teknoloji klima sistemleri üzerinde de etkisini göstermektedir. Mevcut 
merkezi klima sistemleri hızlı bir şekilde yeni teknolojilere vegelişmelere kendini adapte etmek 
çabasındadır. V.RV. (Değişken Gaz Debili) Sistem klima cihaziarı gelişen teknolojinin ürünü ve 
merkezi sisteme yeni alternatif olarak geliştirilmiş bir klima sistemidir. Merkezi sistem klima 
cihaziarının özelliklerinin yanında bağımsız kontrol edilebilmesi, esnek ve modüler yapısı, inverter 
çalışma düzeni ile çok değişik tip ve modelde elektronik bilgi işlemci kontrollü dış ve iç üniteleri 
ıçermesi, kolay projelendirilme yöntemi ile her türde ve her büyüklükte binalar için kullanımını 

kolaylaştı rmaktad 1 r. 

Bu biidiri kapsamında VRV (Değişken Gaz Debili) sistem klima cihazlarını genel özellikleri, kullanım 
avantajlan ve geleneksel klima sistemleri ile karşiiaştırıimaiarı belirtilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 

projelendirmede kullanılabilecek tablolar bildiri metni içinde tablo olarak verilmiştir. 

GiRiŞ 

V.R.V. sisteme genel bakış 

Günümüzde iş dünyası her geçen gün biraz daha karmaşık, bilgi yoğun ve uluslararası bir görünüm 
kazanmaktadır. Günümüzün modern işyerleri genellikle aynı çatı altında ama farkli alanlarda faaliyet 
gösteren kuruluşlardan ya da aynı kuruluşun farklı çalışma alanına sahip bölümlerinden oluşmaktadır. 
Modern ış dünyasında bilgi akışı 24 saat boyunca sümıekte ve çalışma sınırları günlük klasik mesai 
sınırlarının dışına taşmaktadır. Bu nedenle; işyerierindeki gelişmiş haberleşme ve büro sıstemlerının 
bilgı akışını günde 24 saat sağlaması, bizi gelişmiş sistemlere ve çevre koşullan na sahip akıllı binalarla 
karşı karşıya getirmektedir. Son yillarda özellikle enerji tasarrufunun ön plana çıkması ve sistem 
verimınin artıniması göz önünde bulundurularak, klima sistemlerindeki. fonksiyonel gelişmelere olan 
talep gün geçtikçe değişmektedir .. Binaların klima sistemlerine sahip olmalannın ötesinde genel eğilim, 
merkezi klıma sistemlerindeki genel kontrolden, bireysel kontrol olanaklan sağlayan klima sıstemlerine 
doğru gelişmektedir. Gelişen teknoloji aynı bina içerisindeki değışik mahallerde. bağımsız bıreysel 
kontrol olanağının sağlandığı sistemlerin çok katlı binalarda kullanılan çoklu sistemlerde de 
kullanilabilmesini sağlamıştır. Gelişen teknolojinin ürünü olan yenı klima sistemleri genelde kullanılan 
merkezi klima sistemlerinin ötesinde bireysel kontrole ve enerji tasarrufuna önem veren, alan klima 
sistemleri olacaktır. 



)Y lll. ULUSAL TESISAT MÜHENDiSLiGi KONGRESi VE SERGiSi----- ----·------- 588 

V.RV. (Variable Refrigerant Volume- Değişken Gaz Debili) Sistem klima cihaziarı işte bu amaçla; 
gelişmiş, akrllı binaların klima ihtiyaçları nt karşrlamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek kaliteli, bağımsız ve 
esnek bir klima sistemidir. V.RV. sistemin ana özelliği tek tek kontrola imkan tanımasıdır. Yalnızca 
klima ihtiyacı olan manallerin çaiıştırılmasr ve dış ünitelerin yalnızca kullanılan enerji toketecek inverter 
kontrol yapısına sahip olması V.RV sistemin en büyük avantajlarından birisidir. V.R.V. Sistem 
gelişkin mikroişlemci kumanda sistemleri sayesinde 24 saat boyunca binadaki çeşitli mekanlarda 
değişen ihtiyaçlara göre etkin ve zamanında kontrolü sağlar. 

V.R.V. Sistemin Özellikleri 

1- Geniş kapasite kontrol olanağı 
2- Uzun soğutucu akışkan borulaması 
3- Projelendirmede kolaylık ve hız 
4- Sistem kontrolu 
5- Enerji tasarrufu 

1- Kapasite Kontrol Olanağı 

V.R.V. (Değişken gaz debili) sistemde, Pl (Proportional Integral/Oransal integral) kontrol sistemi 
kullanılır. Bu sistemde V.RV alış ünitelerinde 1 adet inverter ve O ile 5 arasında değişen sabit hızlı on
off kampresörler bulunmaktadır.(Örnek olarak 5 HP'Iik cihazda yalnızca 1 adet inverter kompresör, 8 
HP ve 10 HP' lik cihazda 1 adet inverter 1 adet sabit hızlı on-off, 30 HP' lik cihazda ise 1adet inverter ve 
5 adet sabit hızlı on-off kompresör bulunmaktadır.) 

Bildiğimiz gibi merkezi bir klima sisteminde su soğutma grubu, kazan, fan-coıl ve klima santralı gibi 
cihazlar bulunur. Klima sisteminde sabit srcaklıktaki soğuk veya sıcak su pompalarla fan-coil ve klima 
santralı bataryalarına gönderilir. Suyun gidiş sıcaklığı soğutma grubu ve kazan tarafından sabit tutulur. 
V.RV. sistemin çalışma prensibi de aynıdır. V.RV sistem dış ünitesi sabit evaporasyon ve 
kondenzasyon sıcaklığında iç ünitelere akışkan gönderir. Dış ünite evaporasyon ve kondenzasyon 
sıcaklıklarını sabit tutacak şekilde çalışır. Sulu sistemden farklı olarak V.R.V. sistemin iç üniteleri olan 
lan coiller bağımsız çalışma olanağına ve yüksek kapasite kontrol hassasiyetine sahiptir. 

V.RV sistemin iç ünitesinin ve dış ünitesinin yapısına ve çalışma sırasındaki kapasite kontrol 
aşamalarını incelersek. 

V.RV Iç Üniteleri Bir fan, bir serpantin, üç adet termistör, oransal vana ve bir mikro işlemciden 
oluşmaktadır. 

V.RV dış ünite ise, fan, serpantin, termistörler, mikroişlemci, kapasiteyi kontrol edebilen ve değişken 
yüklere göre harekete geçebiten inverter kompresör ve oransal vana ile donatılmıştır. Iç ünitede 
bulunan üç adet termistörden T1 ve T2 termistörleri akışkan sıcaklığını ölçer. T1 termistörü akışkan 
giriş sıcaklığını, T2 termistörü akışkan çıkış sıcaklığı sürekli ölçer, T3 termistörü ise dönüş havası 
sıcaklığını ölçerek mikroişlemciye gönderir. 

Mikroişlemci bu bilgileri irdeler, olması gereken hava sıcaklığı ile karşılaştırıır ve aradaki sıcaklık 
farkına göre oda sıcaklığının arttığına veya azaldığı na karar verir. Mikroişlemci T1 ve T2 termistörleri 
arasındaki sıcaklık farkını hesaplayarak dönüş havası sıcaklık farkı oranında istenilen akışkan debisini 
hesaplar. Buna göre oransal vanayı ihtiyaca göre açarak optimum akışkan debisini temin eder. Dış 
ünite de bu şartlara göre kendi çalışmasını düzenler. · 

Dış üniteler klasik cihaziarda 5- 8- 10 HP yeni seri cihaziarda ise 16- 18- 20- 24- 26- 28- 30 HP 
olmak üzere 10 değişik kapasitededir.. 

Klasik seride bulunan cihaziarın çalışmalarını incelersek 5 HP'Iik dış ünitede tek birinverter kompresör 
bulunmaktadır. Bu dış ünite 30 Hz ile 116 Hz oranında 13 ayrı kadernede ve minimum %26 kompresör 
kapasitesinde çalışabilir. (Şekil 1.) 
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8 ve 10 HP'Iik dış üniteler de ise bir tanesi on-off ve bir tanesi inverter olmak üzere iki adet kompresör 
bulunmaktadır Bu iki kompresörün birlikte çalişmasıyia 20 kadernede ve HP'Iik ünite min.%18 10 
HP'Iik ünite min.%15'1ik kompresör kapasitesinde çalışabilir. (Şekil2.) 

Yeni seriden 30 HP'Iik dış ünitenin çalışmasını incelersek. 30 Hplik dış ünitede bir tanesi inverter ve 
beş tanesi on-off olmak üzere altı adet kompresör bulunmaktadır. Üçlü grup dış ünite bir aset 
fonksiyon ünitesi ile birbirine bağlanmıştır. ilk ünitenin bir kompresörü inverter diğere kompresörü on
of!, diğer ünitelerin her iki kompresörü de sabit hızlı on-off şeklinde çalışabilen kompresördür. Bu altı 
kompresörün birlikte çalışmasıyla 58 kadernede ve min. %5'1ik kompresör kapasitesinde çalışabilir. 
(Şekil 3.) 

Dış ünite ısı değiştiricHeri için kapasite kontrol fonksiyonunun geliştirilmesiyle min. 0,8HP (2,2kw) max. 
10 HP (28kw) gücündeki iç ünitelerin bağımsız kontrolünü yapabilmektedir Küçük kapasiteli bir iç 
ünitenin çalıştırılması durumunda by pass valfı kontrol edilerek (on-off), 5HP'Iik bir dış ünite için 
min.%16'da ve 8-10 HP'Iik bir dış üniteler için %8 (0,8 HP'Iik iç ünite çalışırken) kapasite kontrolü 
yapılabilir. 

Sistemin bu kadar mükemmel işleyişi ve anında kontrolü sayesinde klimatizasyon enerji sarfiyatından 
büyük tasarruf olacaktır. 

Şekil 4 de Sistem kontrolü akış şeması ve Şekil 5 te küçük ünite çalışması durumu kontrol akış şeması 
verilmiştir. 

2-Uzun Soğutucu Akışkan Borulaması 

V.R.V. sistemde yüksek teknoloji ve gelişmiş kontrol sistemi sayesinde kritik devrede 100 m'lik akışkan 
borulaması yapılabilmektedir Geleneksel DX klima sistemlerdeki borulama mesafeleri 30-50 m'lik 
mesafelerle sınırlıdır. Borulama mesafeleri açısından V.R.V. sistem geleneksel DX klima sistemi ile 
karşılaştırıldığında kritik devrede 2 katı uzunlukta borulama yapılmasına olanak verir. 

Şekil 6'da V.R.V. sistemdeki akışkan borulaması sınırlan verilmiştir. ŞekildenV.R.V. sistem için 
borulama sınırlarını incelersek; iç ve dış üniteler 50m'lik bir yükseklik farkında max.100m'lik borulama 
uzunluğuna sah;ptir. (Dış ünite yukarıda değil de aşağıda olması durumunda yükseklik farkı 40 m'dir.) 
Bir sistemdeki iç üniteler arasındaki yükseklik farkı max. 15 m'dir. ilk branşmandan itibaren son iç 
üniteye kadar borulama uzunluğu 40 m'dir. 

Bildiğimiz gibi geleneksel DX klima sistemlerinde borulama uzunlukları çeşitli problemlerden dolayı bu 
kadar uzun yapılamamaktadır. Uzun borulamalarda (sıvı) akışkan geri dönüşünde ve yağlamada 
problemler yaşanmaktadır. V.R.V. sistemde soğutucu yağını kullanmak için yağ kontrol sistemi ve 
soğutucu akışkan stabilasyon mekanizmasını içeren otomatik kapasite dengeleme devreli PID(oransal) 
kontrol sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemler soğutucu yağının hacmini yöneterek yükselmesini ya da 
borularda birikmesim ve aynı sistemdeki iç üniteler arası seviye farkının neden olduğu hacimsel 
soğutucu azalmasını ve sıvı (likit) dönüşünü önler. Bu yeni sistemler her soğutucu boru devresinde 
maxsimum uzunluklara ve seviye farkına olanak tanırlar. 

Uzun Dorulamalı sistemlerde önemli problemlerden bir tanesi, sistem durduktan sonra boru içerisinde 
bulunan sıvı akışkanın kampresöre aşırı dönüşüyle kompresörde zararların oluşmasıdır. ilk 
çalıştırmeda kompresörün tam yükle çalışması sıvı dönüşünde ana nedendir. VRV sistemde bunu 
önlemek için yü ksüz yol alma işlemi kullanılmaktadır. VRV sistemde her çalışmanın ilk bir (1) 
dakikasında yü ksüz yol alma işlemi uygulanmaktadır. Yü ksüz yol alma sırasında inverter kompresör 30 
Hz'lik ının. frekansia ve dış ünite oransal vanası %50 açık konumda çalıştırılır. Bu akışkan 
sirkülasyon unu minimize eder ve akışkan geri dönüşü önlem iş olur. Ihtiyaca göre kompresör kademe 
kademe yükünü artırır. 

Şekil 7 Yü ksüz yol verme işlemi 

Uzun borulamalı sistemlerde doğabilecek yağ sürüklenmesi ve yağ yetersizliği problemi de yüksek 
verimli yağ ayıncılar ve yağ geri dönüş operasyonu ile aşılmıştır. Sistemde her kompresör bir adet 
yüksek verimli yağ ayıncısına sahiptir. Bu yağ ayıncıları nda verim % 70'tir. Kompresörü terk eden yağın 
%70'i kompresör çıkışındaki yağ ayıncıları sayesinde soğutucu akışkandan ayrıştırılır ve kampresöre 
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geri döner. Yağ ayıncıların belirtilen verimleri belli hız değerleri için geçerlidir. Özellikle düşük hız söz 
konusu olduğunda, gaz akışının yavaşladığı zamanlarda yağ ayıncının verimi düşmektedir. V.R.V. 
sistemde sık sık düşük kapasitelerde çalışma söz konusudur. Yani sistem genellikle düşük akışkan 
hızlarında çalışmaktadır. Bu nedenle tek başına yağ ayıncılar ile yağ yetersizliğinin önüne 
geçilememektedir. Yağ yetersizliği sorununu önlemek için Japonya'da DAlKIN "yağ geri dönüş 
operasyonu" sistemini geliştirmiş ve patent almıştır. Kompresör çıkışında yağ ayıncılarda tutulamayan 
yağlar soğutucu gazla birlikte sisteme sürüklenir. Sisteme sürüklenen yağ gaz borusu içinde ve 
serpantinlerde çeperlere yapışır ve buralarda asılı kalır. Akışkanın yüksek hızlarda olması durumunda 
bu yağlar sürüklenmeyle kampresöre taşınabilmektedir. Fakat akışkanın hızı yavaşladıkça bu yağlar 
boru içindeki yüzeylerde asılı kalmaktadır ve kampresöre geri dönememktedir. V.RV. sistemde bu 
sorun zaman zaman gaz borusu içine sıvı (likit) gönderilerek boruların iç yüzeyinc.e biriken yağlar 
tekrar kampresöre gönderilmektedir. "Yağ geri dönüş operasyonu" olarak adlandırılan bu işlem 

sistemin çalışmasından 1 saat sonra devreye girmekte ve her 8 saatte bir tekrarlanarak devam 
etmektedir. Yağ geri dönüş operasyonu yaklaşık dört (4) dakika sürmektedir. 

Şimdi bu operasyonun çalışmasına daha detaylı bakalım. 

Soğutma ve ısıtma işlemi sırasında dış ve iç ünitelerin lan ve oransal vana çalışmalarının kontrolü ile 
akışkan sıvı olarak gaz borusunun içine gönderilir. Böylece gaz borusunun içinde biriken yağlar 

sürüklenerek kampresöre geri gönderilir. Bu işlem esnasında sıvının geri dönüşü ihtimalinin olup 
olmadığını merak edebilir ve kuşku duyabilirsiniz. Bu konuılle ilgili olarak da şu şekilde önlem 
alınmıştır. Dış ünitede dizayn şartları doğrultusunda yeterli kapasiteye sahip bir akümülatör vardır. 
Akümülatöre bağlı kompresör emiş hattı borusu sıcaklığı sürekli kontrol edilmektedir. Yağ geri kazanım 
işlemi başladıktan sonra eğer sıcaklıkta 10 OC'den daha fazla bir sıcaklık düşüşü tesbit edilirse yağ geri 
kazanım işlemi otomatikman durdurulur. işte bu üstün ve gelişmiş kontrol mekanizmaları sayesinde 
uzun borulamalara (100 m) olanak tanıyan endüstrideki en gelişmiş direkt genleşmeli soğutma 
sısteminin geliştirilebilmesi ve sorunsuz olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bu teknoloji ve sistem ilk 
kez Japonya DAlKIN tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. 

3- Projelendirmede Kolaylık ve Hız 

Geleneksel direkt genleşmeli soğutma sistemlerinde borulama hesabının yapılması kolay değildir. Bu 
hesaplar konu üzerinde uzun çalışmalar sonucu elde edilecek bilgi ve deneyim ister. Hatalı boru seçimi 
yağ yetersizliğine ve düşük kapasiteli çalışmaya neden olur. V.R.V. sistemde proJelendirme zamanını 
azaltmak, projecilere koiaylık sağlamak,ve projecileri karmaşık hesaplamalardan kurtarmak amacıyla 
refnet borulama sistemi geliştirlmiştir. Bu sistem sayesinde boru ve branşman seçimi çok kolaydır ve 
hata yapılmasını önlemektedir. 

örnek olarak klasik serideki dış ünitelerin boru hesaplarına bakarsak. 

ı Dış üniteden ilk ayrım parçasına kadar olan boru hattının çapı dış ünite boru çap ma eşittir. 
i iç üniteden ayrım parçasına kadar olan boru hattının çapı iç ünitenin boru çapına eşittir. 
ı Branşmanlar arası boru çapı 3 ayrı büyüklükte olabilmektedir. Branşmandan sonraki boru çapına 
karar vermek için hat üzerindeki iç ünitelerin nominal kapasiteleri kullanılmaktadır. Her iç ve dış 
ünitenin bir kapasite indeksi bulunmaktadır. Bu kapasite indeksi iç ünitenin kcallh cinsinden nominal 
kapasitesinin 1 OO'e bölünmüş halidir. 

ı Eğer branşmandan sonraki hatta bağlanan iç üniteierin indeksi 100'den (kapasitesi 10.000Kcal/h'ten) 
küçük ise boru çapları 115,9 1 19,5 mm (gaz 1 sıvı) olacaktır. 

ı Kapasite indeksi toplam 100 ile 160 (kapasite 10.000Kcal/h ile 16 OOOKcal/h) arasında ise 119,1 119,5 
mm (gaz 1 sıvı ) olacaktır. 

lll Kapasite indeksi 160 kapasite (16.000Kcal/h) ve daha büyük ise 125,4 1 112,7 mm (gaz 1 sıvı ) 
boru çapları seçilecektir. 

li Dış ünite tiplerine göre değişmekle birlikte sadece 2 tip branşman seçimi yapılır Aynı şekilde 
kollektörle dağıtım yapılmak istenmesi durumunda da aynı seçim koaylıkları mevcuttur. 

4!1 Koliektör ile dış ünite arasında dış ünite boru çapı seçilir 
O Koliektörler ile iç ünite arasında ise iç ünite boru çapları kullanılır. 
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411 Koliektör seçimi bağlanacak iç ünite toplam l<apasitesine (indeksine) göre yapılır. iki tip koliektör 
kullanmak olanaklıdır. 

Tablo 1 ve tablo 2'de geleneksel seri cihazlar için boru, branşman, ıoınt ve header seçım tabioları 
verilmiştir. Bu tablolar yaçdımıyla branşman ve boru seçimleri dış ünite modellerine ve belirtilen 
kriteriere göre kolayca seçilebilir. Proje dizaynıııa göre koliektör veya branşman seçımieri yapılarak 
birlikte kullanılabilmektedir. Burada önemle dikkat edilmesi gereken nokta koliektörden sonra tekrar 
joint kullanılarak branşman alınamaz. Borulama hattında hem koliektörden hem de ıoınt branşmanc!an 
sonra kullanılabilecek boru boyu max.40m'dir. Ayrıca tablo 3 ve tablo 4 'de geleneksel ve klasik seri 
için Joint ve header boru çapı seçimleri verilmektedir. 

4- Kablolama ve Kontrot Tesisat 

V.R.V. sistemin önemli avantajlarından bir tanesi de kablolama sistemidir. Süper kablolama sistemi 
olarak adlandırılan kablolama sistemi sayesinde kablolama v.b. hatalar en aza ındirılmektedir. Her :ç 
üniteye aksesuar olarak temin edilen kabioiu uzaktan kontrol paneli veya sinyal alıcı ilavesı ile kablosuz 
olarak uzaktan bağımsız kontrol etme imkanı vardır. isteğe bağlı olarak 10 adet dış ünıteyi ( rnax.128 
adet iç üniteye kadar olmak koşuluyla ) tek bir merkezi kontrol paneli ile kontrol etme imkanı vardır 
Buna bir basılı devre ilave edilerek üniteler bina otomasyon sistem ı ne bağlanabilir ve kontrol edilebilir. 

5- Enerji Tasarrufu 

V.RV sistem ileri derecede enerji tasarrufunun sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. 1973 yılındakı 
petrol krizinden sonra Japon Hükümeti enerji koruma yasasını çıkartmıştır (1979) Yeni yasalara uygun 
bir klimetizasyon sistemi üzerinde çalışmalara başlanmış ve üç yıl sonra kendi sınıfının ilk türli oları 
V.RV sistemi 1982 yılında geliştirilmiş ve tanıtıma başlanmıştır. Geliştirme anlayışı sadece enerıi 
tasarrufu sağlanmakla sınırlı kalmamış, arzu edilen iç ortam koşullarını en ideal şekilde sağlamak 

kadar kolay montaj bakım ve servis olanaklarını yaratarak sistemde hacimsel tasarrufu sağlamak 
olmuştur. 

V.RV sistemin yüksek enerji tasarrufu sağlamasının başlıca 3 nedeni vardır. 

Birinci neden; V.RV sistemi ısı transferi için kullanılan enerıi miktarını azaltmıştır. Geleneksel chıller 
sisteminde ısı taşıyıcı eleman olarak su kullanılırken V. RV sisteminde direkt soğutucu akışkan 
kullanılır. 1 kg. Su yaklaşık 5 Kcal ısı enerji taşır. 1 kg. Soğutucu akışkan 49 kcal ısı enerıisı taşır 
Buradan da görülmektedir ki 1 kg başına soğutkanın taşıdığı ısı enrıisi suya göre 10 kez daha fazladır 
Chiller sisteminde ısı enerjisinin taşınması için sirkülasyon pompasına, Fan-coil ünitesıne veya kirma 
santralına ihtiyaç duyulur. V.RV sistemde ise sadece iç üniteye gereksinim vard:r. Bu dernektir kı, 
V.RV. sistemi ısıyı taşımak için çok daha az enerji kullanmaktadır. 

ikinci neden; V.RV sistemde aşırı ısıtma ve soğutmanın önüne geçilmiştir. V.RV sistemı daha 
öncede belirtildiği gibi bir inverter kompresör, oransal vana ve oldukça hassas kapasıte kontrol 
sağlayan bir mikroişlemci içermektedir. Dış ünite, kapasiteyi kontrol edebilen ve değışen yüklere göre 
hemen harekete geçebilerı birinverter kompresör ve bir oransal vana ile donatılmıştır. iç ünite, dönıiş 
havası sıcaklığını kontrol eden bir termistör, akışkanın giriş ve çıkş sıcaklığını kontrol eden ıkı adet 
termistör ile donatılmıştır. Geleneksel fan-coil cihaziarında sadece on-off çalışma pozısyonu 
bulunurken, VRV sistem, termistörlerden gönderilen bilgiyi kullanan bir mikroişlemci kullanır ve oda 
sıcaklığının arttığına veya azaldığına karar verir. Daha sonra, oransal vanayı ihtiyaca göre açarak 
optimum akışkan debisini temin eder. Hassas kapasite kontrolü aşırı ısınma ve soğumayı önleyerek 
enerji tasarrufu sağlar. 

üçüncü neden ; kısmi yüklerde yüksek verimdir. VRV sistemde kısmi yüklerde yliksek verirnın nasıl 
sağlandığını incelersek. öncelikle burada kullanılacak "verimlilik" ifadesinin bUtUn bir sistem ıçın 
kullanılacağını ve sistemdeki herhangi bir ünite için kullanılmayacağını öncelikle belirtelim. Bir Chiller 
sistemi çoğunlukla verimli olarak kabul edilir. Bunun nedeni de Chiller'in kendi verımidir. Böyle bir 
vurgulama yanlış olmamakla birlikte, kesin değildir. Kısmi yük şartlarında durumu daha ıyı 
anlayabilmek amacıyla bir binanın iklimlerıdirilen bir tek odasını örnek albiliriz. Söz konusu odanın 
iklimlendirilebilmesi için bir Chiller sisteminin tüm elemanları; Chiller, soğuk su ve kondanser su 
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pompaları ve fan-coil ünitesi çalışmak zorundadır VRV sisteminde, çalışan elemanlar ise sadece, 
iklimlerıdirilecek odadaki iç ünite ve bağlı olduğu dış ünitedir 

Bu örnek, VRV sistemin enerji tasarrufu sağlayan özelliğini açıkça ortaya koymaktadır özellikle büro 
olarak kullanılan ortamlarda, farklı firmaların farklı çalışma saatlerine bağlı olarak iklimlendirme 
zamanlan da değişmekte, bağımsız çalışması gereken iç ünitelerin önemi de açığa çıkmaktadır. 
Yukarıdaki örnekte de gösterildiği gibi, sistemin sadece bir kısmına ihtiyaç duyulacağı zamanlar 
gelecekte daha da fazla olacaktır. 

EnerJi tasarrufu; çevre sağlığını korumak için hayati önem taşır. VRV sistem enerjiyi korumakta ve 
servis ömrünün sonuna kadar çalışmasını sürdürebilmekledir Dünyamızın ve ülkemi?in eneqi 
kaynaklannın sonsuz olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle en ucuz enerjinin tasarruf ediien eneqi 
olduğunu bilerek enerjiyi her alanda verimli kullanmak , gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya, 
yaşanabilir bic çevre bırakmak hepimizin en önemli görevidir. 
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Dış ünite kapasite kontrolü 

5 HP 

Büyük 

116Hz- 30Hz 
13 KADEME 

YUK 
Küçük 

100% 

Şekil1. 5 HP' lik dış ünite kapasite kademeleri 
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116Hz • 30Hz 
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21 KADEME 
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Şekil 2. 8& 1 O HP'Iik dış ünite kapasite kademeleri 
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Şekil 3. 30 HP' lik dış ünite kapasite kademeleri 
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SİSTEM KONTROLl! AKIŞ ŞEMASI 

Bwsııv.,: v:n:;cricri ll,; ç;ılışrr,;·l 
bcr5Hl\.:rnın b~lirkm~:si 

k om p. (rdan s 
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Konlro[ adım i Jıes:.:ıplunınası 

Dış ünite sargı h.ıpcı.sitc ko;-ıtrolü 

594 --" 

Dı :;ı Un i tc faııı i !c ha,·a h<ıcml k~HllruiO 

Şeki14. Sistem kontrol şeması (küçük ünite için) 

KÜÇÜK ÜNİTE ÇALIŞMASI DURUMUNDA 
KAP ASİT E KONTROL AKIŞ ŞEMASI 
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1

· 

i KONTROLU " 

Şekil 5. Sistem kontrol şemas1 (küçük ünite için) 
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Daha uzun borulama mesafesi 

Geleneksel A/C 
30 50m - ~ 

VR\1 Sistem 

100 m 

1 

.-·_ 

. 

m 10qm 

54 ~ t ........... 

40~ -

Şekil 6a. Dış ünite üstte borulama mesafeleri 

Daha uzun borulama mesafesi 

Geleneksel A/C 
30- 50m 

401 i1 

VRV sistem 
100m 

-

"'L...J. 

J........L 

J 

1 

1_ 
....._ı. 

4-ı 
1 0(] m 

"'::CL "'L...l 

. 

. 

Şekil 6b. Dış ünite altta olması durumunda borulama mesafeleri 
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eleneksel A/C 

Düşük ortam sıcaklığında 
sıvı soğutucu borulara 

verilir 

ornprcsör tam 
yüktc ~:alıştırılır 

~ 
Likit dönüşü 

~ 
Ko m presör arızası 

VR\1 sistem 

Operasyonun ilk 
1 dakikasında 

In verter 

YANA 

:301I 
~o o; 

:) /0 

Akışkan geri dönüşü yok 

Hz 30llz 

1 dakil<a 

Şekil 7. Yüksüz yol alma 

Komp. 

Hasımı 

. S UHIUI 

'ak ı an 
V Yağ 

Şekil 8. Yağ ayıncılar 
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Soğutma 
- VR\1 sistem 

Gelenel<.sel A/C 

4.0 
3.8 
3.6 
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2.6 
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200 
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Şekil 9. Sıcaklık kontrolu 

En sık 
kullanılan 

bölge 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Soğutma yükü 

Şekil10. Kısmi yük karakteristikleri 
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Tek bir soğutucu akışkan boru tesisatı 
üzerinde 1 adedekadar iç ünite (1 Ohp) 

Şeki111. Geleneksel seri 10HP'Iik dış ünite için iç ünite bağlantıları 
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Tek bir soğutucu akışkan boru 
tesisatı üzerinde 30 adede kadar 
iç ünite (30HP) 

Yeni seri (30HP) 
Şekil12. Yeni seri 30HP'Iik dış ünite için iç ünite bağlantıları 
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Sıcaklık kontrol yöntemi 

VRV sistem 

İç ünite 

1. T3-> T3 

2. T3' ·Ts 

3. Tsh 

4. Tsh • (T2-T1) 

5. V ANANIN 
AÇ ILMASI 

Şekil13. Iç ünite kontrol şemasr 
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Şekil 14. Dış ünite kontrol şe ması 
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DIŞ VE iÇ ÜNiTE BORU ÇAPI, JOINT, VE HEADER SEÇiM TABLOLARI 

Geleneksel seri (5& 1 OHP) lleader tipleri 
Boru çaplan 1 118 , 

~dtı~.,;gJı--------,--- 1/2'' 

FXYF 50 FXYF 50 FXYF 50 FXYF 50 FXYF 50 
5/8" 
3/8, 

--
RSXY,5K RSXYIOK 

100 ALTI 4 ÜNİTE 160 ALTI 6 ÜNİTE 
KHRJ26KllH BAGLANT!Ll KHRJ26Kl8H BAGLANTILI 

100 VE ÜZERİ 8 ÜNİTE 160 VE ÜZERi 8 ÜNİTE 

1 

KHRJ26K17H BAGLANTILI KHRJ26K37H BAÜLANTILI 

Geleneksel seri (5&1 OHP) joint tipleri 
Dış ve iç ünite boru çaplan 

KHRJ26K18T 

İç Üniteler 
20-25-32-40 

3/8" 

5/8" 
L~,--~~ 3/8" 

FXYF 63 FXYF 50 FXYF 50 FXYF 50 

RSXYSK RSXY8K 

sıvı 1/4" 
ı /2, 

gaz 1/2" 
1/4" 50-63-80 

FXYF40 

sıvı 5/8" 
gaz 3/8" 
ı 00-125 
sıvı 3/8" 
gaz 3/4" 

RSXYlOK 
Sıvı 3/8"- Gaz 3/4" Sıvı l/2"- Gaz l" Sıvı 112"-Gaz 1 118" 

100 AL Tl Sıvı 3/8" 
KHRJ26K11T Gaz 5/8" 

160 ALTI 
KHRJ26K18T 

~--------~--------1--------~ 
lOOVE ÜZERİ 
KHR.J26KI7T 

Sıvı 3/8" 
Gaz 3/4" 

160 VE ÜZERİ 
KHRJ26K37T 

100 altı 
Sıvı 3/8"- Gaz 5/8" 
100 ve 160 arsı 
Sıvı 3/8"- Gaz 3/4" , 
160 ve daha büyük ı 
Sıvı 1/2"- Gaz 1" 

----~--------- ~----------~~~~==~ 




