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ÖZET 
 
Bu makalede, klima santral kaseti termal açıdan incelenmiştir. Santral kasetlerinin seçiminde, dikkat 
edilmesi gereken hususlar belirtilmiş, yanlış kaset seçiminde karşılaşılan problemler üzerinde 
durulmuştur. Isıl açıdan ideal kaset tanımı yapılmış ve bu doğrultuda geliştirilen ısı köprüsüz klima 
santral kasetleri ele alınmıştır. Isı köprüsüz klima santral kasetlerinin, gerek enerji tasarrufu açısından 
gerek yüzeydeki yoğuşmanın önlenmesi açısından, yapısal olarak nasıl olması gerektiği konusunda 
detaylı bilgi verilmiştir. Kullanılan panellerde, izolasyon kalınlığının, panelin toplam ısı transferi 
katsayısı üzerine olan etkisi incelenmiştir. Örnek olarak ısı köprüsüz bir klima santral kasetinin 
panelindeki sıcaklık dağılımı, sonlu elemanlar yöntemi ile çalışan ANSYS programıyla elde edilmiştir.  
Ayrıca, Thermograph yöntemiyle de kasetin üst yüzeyine ait sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. Santral 
kaseti ile ilgili geliştirilen EN 1886 [1] standardında belirtilen klima santral kasetlerinin sınıfları 
hakkında bilgi verilmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
1970 yıllarına kadar klima santrallerinden belirli bir sıcaklığın veya nem oranının sağlanması 
istenmekteydi. Ancak, günümüzde klima santralleri ile ilgili anlayış değişmiştir.  Gelişen teknoloji ile 
birlikte konfor anlayışı da değişmiş olup, çağımızın gereksinimlerinden dolayı klima santrallerinden 
sıcaklık ve nem ayarından başka özellikler de istenmektedir [2]. Bu doğrultuda, son yıllarda santralde 
kullanılan  elemanlar ile ilgili oldukça detaylı çalışmalar yapılmış ve bağımsız kuruluşlar tarafından 
standartlar geliştirilmiştir.  
 
Santral kaseti, klima santralinin  başlıca elemanlarından biri olup, özellikle son yıllarda öneminin 
farkına varılmıştır. Konu ile ilgili araştırmalar yapılmış ve hazırlanan standartlarda klima santral 
kasetlerinde istenilen özellikler belirtilmiştir. Santral kasetlerinin kalite açısından birbirleri ile  mukayese 
edilebilmesi için, belirtilen her kriter için  sınıflar geliştirilmiş ve test yöntemleri açıklanmıştır . Klima 
santral kasetlerinde istenilen özellikler aşağıda verilmiştir: 
 
• Isı iletkenlik katsayısının  düşük olması  
• Isı köprüsünün az olması 
• Ses geçirgenliğinin düşük olması 
• Hava kaçağının az olması  
• Hem santral elemanlarını taşıyabilecek, hem de santral içinde yaratılan pozitif veya negatif 

basınçlara dayanacak özellikte olması  
• Kullanılan malzemelerin çevre dostu, hijyenik ve istenilen yanmazlık sınıfına sahip olması  
• Dış ortamda bulunan santrallerin içine yağmur veya karın girmemesi  
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Yukarıda da belirtildiği gibi, klima santrallerinin kasetleri ile ilgili  çeşitli standart ve dokümanlar 
yayınlanmıştır. Ancak, bu makalede klima santrallerinin termal davranışları incelenmiş ve istenilen 
termal özellikleri üzerinde detaylı bir çalışma yapılmıştır.  Klima santral kasetlerinin yapısı ile ilgili kısa 
bilgi verildikten sonra, kasetlerdeki ısı iletkenlik ve ısıl köprülemenin kaset performansı üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. KLİMA SANTRALLERİNİN KASET YAPILARI 
 
Günümüzde, klima santral kasetleri panellerden yapılmakta olup, kaset yüzeyinin %90’unu paneller 
oluşturmaktadır. Kullanılan paneller, genellikle çift cidarlı olup, iç ve dış sac ve bu saclar arasına 
konulan izolasyon malzemesinden oluşmaktadır . Kasetin yapısal özellikleri ve panellerin birbirine 
bağlanmaları açısından klima santral kasetlerini iki sınıfa ayırmak mümkündür: 
 
1- İskeletsiz klima santral kasetleri 
2- İskeletli  klima santral kasetleri 
 
İskeletsiz klima santral kasetlerinde, paneller paralel olarak herhangi bir ara profil gerektirmeden 
birbirine bağlanabilir.  Panellerin birbirine dik bağlanmaları ise genellikle köşebent vasıtası ile 
yapılmaktadır. İskeletsiz klima santrallerinde, santraldeki yük, direk paneller üzerine gelmektedir. 
(Şekil 1)  

 
 

Şekil 1. İskeletsiz klima santral kaseti 
 
 

İskeletli klima santral kasetlerinde ise durum biraz farklı olup, paneller orta ve kenar profil olarak 
adlandırılan profiller ile birbirine bağlanmaktadır. Panellerin birbirine paralel bağlanması, orta profiller 
vasıtası ile yapılırken, panellerin birbirine dik bağlanması ise kenar profiller sayesinde sağlanmaktadır. 
Kenar profiller ise, köşe parçası olarak adlandırılan parça ile santral kasetin köşelerinde birbirine 
bağlanmaktadır. İskeletli klima santrallerinde yük, panellerden ziyade profiller tarafından  
taşınmaktadır. (Şekil-2) 
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Şekil 2. İskeletli klima santral kaseti 
 
 
 
 
 
3. SANTRAL KASETLERİNDE ISIL İLETKENLİK  
 
Kaset içindeki havanın sıcaklık ve nemi dış ortam havasından farklı olup, enerji tasarrufu açısından  
santral iç ortam havası ile dış ortam havası arasındaki ısı transferi azaltılmalıdır.  Başka bir deyişle,  
santral kasetindeki ısıl direncin arttırılması gereklidir. Kasetin termal direncinin yüksek olması, sadece 
ısı kaybı açısından değil, aynı zamanda santral kasetinde oluşabilecek yoğuşma açısından da 
önemlidir. Kasetin ısıl direncinin düşük olması durumunda, kaset yüzeyindeki sıcaklık çiğ noktası 
sıcaklığının altına düşebilir. Bu da,  santral yüzeyinde yoğuşmanın oluşmasına neden olmaktadır. 
Özellikle nem oranı yüksek olan ortamlarda, çiğ noktası ortam sıcaklığına çok yakın olup, santral 
yüzeyindeki küçük sıcaklık düşmeleri sonucunda bile, yüzeyde yoğuşma ortaya çıkmaktadır. Bu 
duruma özellikle tropik iklimlerde çok sık rastlanmaktadır. Ancak, santral içindeki nem oranına bağlı 
olarak kasetin iç yüzeyinde de yoğuşma meydana gelebilmektedir. Santral kasetlerinde oluşan 
yoğuşma, kasetteki ısı  kaybının artmasına ek olarak, korozyonun hızlanmasına ve hijyenik olmayan 
şartların oluşmasına neden olmaktadır.   
 
Santral kaset yüzeyinin %90’ından daha fazlasını paneller oluşturduğuna göre, panellerdeki ısı 
iletkenlik katsayısının düşük olması, santral kasetinin ısıl iletkenlik katsayısının da düşük olması 
anlamına gelmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, santral kasetlerinde kullanılan paneller iç sac, dış 
sac ve izolasyon malzemesinden oluşmaktadır. İzolasyon malzemesi, iç sac ile dış sac arasına parça 
şeklinde konulmakta veya enjeksiyon ile doldurulmaktadır. Genellikle, kullanılan iç sac ve dış sac 
kalınlıkları, izolasyon kalınlığına göre çok az olduğu için, sac kalınlığının, panelin ısı iletkenlik katsayısı 
üzerinde fazla etkisi yoktur. Tablo 1‘de görüldüğü gibi, izolasyon malzemesi olarak poliüretanın 
kullanıldığı panelde ısı iletkenlik katsayısı, sac kalınlığı ile çok fazla değişmemektedir.  
 
 
Tablo 1. 25 mm kalınlığındaki bir panelin sac kalınlığına göre ısı iletkenlik katsayısının değişimi 
 

Panel Sac Kalınlığı
(mm) 

Panel Isı İletkenlik Katsayısı 
(W/m2.K) 

0.5 0.96 
1.0 1.00 
1.5 1.04 
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Genellikle, panellerde izolasyon malzemesi olarak poliüretan, kaya yünü veya cam yünü 
kullanılmaktadır. Aşağıda bu malzemeler ile ilgili bilgiler verilmiştir [3]: 
 
• Poliüretan Köpük: Poliüretan iki kimyasal maddenin poliol ve izosiyonat karışımları sırasında 

havanın yardımıyla köpürüp sertleşmesinden elde edilen plastik esaslı bir köpüktür. Genellikle 
levha halinde veya boru şeklinde bulunmakla beraber enjeksiyon metoduyla kullanılabilir. 
Hücrelerin %95’i kapalı gözeneklidir. Yalıtım amacıyla kullanılan poliüretanlarda yoğunluk 30-40 
kg/m3 aralığındadır. Isı iletkenlik katsayısı çok düşük olup, hatta bazı üreticiler 0.012-0.013 W/mK 
gibi değerler vermektedirler. Eskiden poliüretan köpük yapımında itici gaz olarak CFC içeren R-11 
gazı kullanılmaktaydı. Ancak, son zamanlarda bu gazın yasaklanmasıyla beraber su bazlı 
poliüretanların kullanılması yaygınlaşmıştır. Malzemenin su tutma özelliği azdır. 110-120 C 
sıcaklığa kadar devamlı dayanıklıdır. –200 C’ye kadar soğuk işlerde de kullanılabilir. Petrol ürünü 
olduğundan yanabilir. Ancak, ek maddeler ile zor alev alabilen hale de getirilebilir. Prefabrik 
yapılarda, boru izolasyonlarında, soğuk hava depolarında, metal kaplı sandviç panellerde ve bina 
tesisatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 

• Cam Yünü: Ergimiş camın çeşitli metotlarla lif haline getirilmiş şeklidir. Çeşitli yöntemlerle 
üretilmektedir. Ham maddesinin esasını silis kumu teşkil eder. Bakalitli (sarı) ve bakalitsiz (beyaz) 
türleri vardır. Bakalit, lifleri birbirine yapıştırarak malzemeye form (rulo, levha) vermeye yarar. 
Bakalitli olanlar en çok 250 C’ye kadar dayanır ve santral kasetlerinde yaygın olarak kullanılır. 
Malzeme çıplak olabildiği gibi, kağıt veya alüminyum folyo gibi yardımcı malzemelere yapışmış 
olarak ta bulunabilir. İnşaat sektöründe kullanılan cam yününün ısı iletkenlik katsayısı 0.04 W/mK 
kabul edilir. Çalışma aralığı geniş olduğu için, sıcaklıkla olan değişimini de göz önünde 
bulundurmak gereklidir. Higroskopiklik ve kapilarite özelliklerine sahip olmadığı için tuz gibi 
havanın rutubetini çekmez. Ancak, lifler arasında %99 oranında hava boşlukları olduğu için direk 
olarak yağmur ve kar veya indirek olarak buhar difüzyonu yolu ile su gelmesi halinde bu hava 
boşlukları su ile dolar. Bu da, yalıtım görevini olumsuz yönde etkiler. Genellikle tüm asitlere 
dayanıklıdır. Buhar difüzyon katsayısı 1.2 olduğundan buharı kolay geçirir. Bu nedenle, pratikte 
alüminyum folyo, PVC, metal sac gibi malzemelerle birlikte kullanılarak sürekli kuru kalması 
sağlanmalıdır.     
 

• Kayayünü: Basalt, kireçtaşı ve Dolomit gibi minerallerden elde edilir. Lifli yalıtım malzemesidir. 
Cam yününde olduğu gibi düşük yoğunluklarda rulo şeklinde ve yüksek yoğunluklarda levha 
şeklindedir. Optimum ısı iletkenlik katsayısı, 100-120 kg/m3 arasındaki yoğunluklarda elde edilir. 
Isı iletkenlik katsayısı 0.04 W/mK olup, cam yünü ile aynıdır. Ancak, sanayide çalışma 
sıcaklıklarına tekabül eden değerler alınmalıdır. Açık gözenekli bir yapıya sahiptir. Malzemenin 
%99’unu hava boşluğu kapsar. Bu nedenle, önlem alınmazsa kolay ıslanır. Asitlere karşı dayanıklı 
değildir. Eğer bileşiminde kükürt varsa, temas ettiği metal yüzeylerde korozyona neden olur. 
Sıcaklığa dayanımı cam yününden fazla olup, 1000 C’ye kadar ulaşabilir. Ancak, bileşiminde 
bakalit varsa en fazla 200-250 C sıcaklığa kadar dayanır. Buhar geçirgenlik katsayısı 1.1 ile 1.4 
arasında değiştiği için cam yününde olduğu gibi, buhar geçirmeyen bir malzeme ile kaplanmalıdır.  

 
 
Panellerdeki ısı iletkenlik katsayısı, kullanılan izolasyon malzemesinin ısı iletkenlik katsayısına ve 
izolasyon kalınlığına bağlıdır. İzolasyon malzemesinin ısı iletkenliğinin az olması veya kalınlığının fazla 
olması, panellerdeki ısı transferi katsayısını azaltmaktadır ve dolayısıyla panelin ısıl direncini 
arttırmaktadır. Ancak, ısı transferi katsayısındaki bu azalma oransal değildir. İnce panellerde izolasyon 
malzemesinin kalınlığının artması, ısı iletkenlik katsayısını hızlı bir şekilde düşürmekte, belirli bir 
kalınlıktan sonra ise, düşme oranı azalmaktadır. Bu nedenle, belirli bir değerden sonra izolasyon 
kalınlığının artması, paneldeki ısı iletkenlik katsayısını istenildiği oranda düşürmemektedir. Şekil 3’te iç 
ve dış sac kalınlığı 1 mm olan, iç ve dış ortam sıcaklığı sırasıyla 15 C ve 35 C olarak alınan, iç ortam 
hava hızı 4 m/sn ve dış ortamda doğal taşınım olduğu kabul edilen ve izolasyon malzemesinin ısı 
iletkenlik katsayısı 0.02 W/m2K olan bir santralin, toplam ısı transfer katsayısının panel kalınlığına 
göre değişimi gösterilmiştir.  
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Şekil 3. Panelin toplam ısı transferi katsayısının kalınlığına göre değişimi 
 
 
Panel kalınlığını seçerken, santral yüzeyinden olan ısı kaybının hesaplanması gereklidir. Kalınlığın 
artması, santral yüzeyinden dış ortama olan ısı transferini azaltmaktadır. Ancak, bu değer santraldeki 
toplam soğutma veya ısıtma kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda pek fazla önemli 
olmamaktadır. Örnek olarak, toplam yüzey alanı 35 m2 ,kaset kalınlığı 50 mm olarak alınan bir 
santralde, iç ve dış ortam sıcaklık farkı 20 C olduğu durumda; santralden dış ortama olan toplam ısı 
kaybı yaklaşık olarak 1800 kcal/h’tir. Genellikle, bu özelliklere sahip olan bir santralin toplam ısıtma ve 
soğutma kapasitesinin yanında bu değer çok küçüktür.  
 
Bu nedenle, panel kalınlığını belirlerken, ısı kaybından daha ziyade, santralin iç ve dış ortam 
sıcaklıklarına ve nem oranına bağlı olarak kaset yüzeyinde oluşabilecek yoğuşmayı hesaba katmak 
gereklidir.  
 
Santral kaset tasarımında panel kalınlığı önemli bir husustur. Farklı iklim bölgeleri için, çeşitli 
kalınlıklarda panel üretimi ekonomik olmadığından, optimum panel kalınlığını hesaplamak kaset 
tasarımcıları için önemlidir. Genellikle, santral üreticileri çeşitli kalınlıklarda paneller piyasaya sunarlar. 
Santral alıcısı , üreticinin sunduğu değişik kalınlıklardaki paneller  içinde, yukarıda da belirtildiği gibi, 
panelin ısı iletkenliğini ve yüzeyde yoğuşma riskini göz önünde bulundurarak seçim yapmalıdır. 
 
EN 1886  standardında, klima santral kasetlerinde ısı iletkenlik kavramı ve testi için gerekli açıklamalar 
yapılmıştır. Literatürde bilinen toplam ısı iletkenlik katsayısının tanımı, santral kaseti için de geçerlidir. 
Ancak dikkat edilmesi gereken husus, tanımlanan ısı iletkenlik katsayısının santral toplam dış yüzey 
alanına göre hesaplanmasıdır. Kaset ısı iletkenlik ölçümü için, santral içine elektrikli ısıtıcı gibi bir ısı 
kaynağı konulmakta ve iç hava ile dış ortam havası arasında 20°C’lik bir sıcaklık farkı yaratılmaktadır. 
Santral toplam yüzey alanı ve sıcaklık farkı bilindiğine göre, elektrikli ısıtıcının gücünün ölçülmesi ile, 
santral toplam ısı iletkenlik katsayısı rahatlıkla hesaplanabilmektedir. 
 
EN 1886 standardına göre, santral kasetinin toplam ısı iletkenlik katsayısı 5 sınıfta 
değerlendirilmektedir. Bu sınıflar, tablo 2’de gösterilmektedir. 
 
Tablo 2. Klima santral kaseti ısı iletkenlik sınıfları  
 

Sınıf Toplam Isı İletkenlik Katsayısı     W/m2K 
T1 U≤ 0.5 
T2 0.5<U≤1 
T3 1<U≤1.4 
T4 1.4<U≤2 
T5 Şart yok. 
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4. SANTRAL KASETLERİNDE ISIL KÖPRÜLEME 
 
Santral kaset yüzeyinde yoğuşma olma olasılığı, kasetin ısı iletkenlik katsayısı ile tahmin 
edilebilmektedir. Ancak, her ne kadar ısı iletkenlik katsayısı santral yüzeyinde yoğuşma 
oluşmayacağını gösteriyor olsa bile, yüzeydeki sıcaklık dağılımı homojen olmadığı için ısıl açıdan zayıf 
olan bölgelerde yüzey sıcaklığı çiğ noktası sıcaklığının altına düşebilir ve yoğuşma oluşabilir.  Bu da, 
santral yüzeyinde yoğuşma olup olmayacağını tahmin edebilmek için, sadece ısı iletkenlik katsayısını 
baz almanın yeterli olmayacağını göstermektedir. 
 
Panel içindeki sıcaklık dağılımını belirlemek için; sonlu elemanlar yöntemiyle çalışan ANSYS 
programında dört tarafı 0.5 mm sacla kaplı ve ısı iletkenlik katsayısı k=0.05 W/mK bir izolasyon 
malzemesinden yapılan, uzunluğu 310 mm ve kalınlığı 60 mm ısı köprüsüz olmayan bir panel için 
termal analiz yapılmıştır (Şekil4a).  
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Şekil 4. Isı köprüsüz olmayan bir paneldeki (a) Sıcaklık dağılımı (b) Üst yüzey sıcaklık dağılımı. 
 
Bu panelin üst tarafı ısı taşınım katsayısı hd =2.8 W/m2K, sıcaklığı 35 C ve alt tarafı ısı taşınım 
katsayısı hd =21.2 W/m2K, sıcaklığı 15 C olan ortamlara maruzdur. Bu analiz sonucunda panelin üst 
yüzeyindeki sıcaklık dağılımı şekil 4b’de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, panelin üst yüzeyindeki sıcaklık 
dağılımı, homojen değildir. Panelin kenarlarında ve köşelerindeki sıcaklıklar, panelin orta bölümüne 
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göre farklıdır. Bunun nedeni ise; panelin kenarlarında bulunan, ısı iletkenlik katsayısı yüksek olan 
saclar vasıtası ile ısının dış ortamdan iç ortama transfer edilmesidir. Bu da, belirli şartlarda, panelin 
büyük bir bölümü çiğ noktası sıcaklığının üstünde iken, kenar ve köşe bölgelerindeki sıcaklığın çiğ 
noktası sıcaklığının altına düşebileceği olasılığının mevcut olduğunu göstermektedir. 
 
Panel yüzeyindeki homojen sıcaklık dağılımını bozan ve yoğuşma riskini arttıran diğer durumlarda 
olabilir. Bunlar  konstrüksüyon gereği ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak, panelin içine yerleştirilen ısı 
iletkenlik katsayısı yüksek olan parçaların kullanılmasıdır. Bu da, o bölgelerinin termal açıdan 
zayıflamasına ve yoğuşma riskinin artmasına neden olmaktadır. Şekil 5’te görülen örnekte olduğu gibi; 
panel iç sac ile dış sac arasında temas olmadığı halde, panelin içinde bulunan metal parçası nedeni 
ile , parçanın bulunduğu bölgede sıcaklık düşmekte ve dolaysıyla yoğuşma riski artmaktadır (Termal 
ve fiziksel özellikler şekil 4’teki ile aynıdır). 
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Şekil 5. Metal bir parçanın kullanıldığı  ısı köprüsüz panel kesiti (a) Sıcaklık dağılımı (b) Üst yüzey 
sıcaklık dağılımı. 

 
Aynı durum iskeletli santrallerin kenar ve orta profillerinde de meydana gelmektedir. Genellikle, 
iskeletli yapılarda, izolasyon maddesi içermeyen, metalden yapılmış kenar ve orta profillerin 
yüzeylerinde yoğuşma olma olasılığı yüksektir.  
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Sonuç olarak; termal açıdan ideal bir kaset,  bütün bölgelerinde termal direncin eşit olduğu kaset 
anlamına gelmektedir. İdeal kasetlerde, iç yüzeyde ve dış yüzeyde sıcaklık dağılımı mümkün olduğu 
kadar homojen olmalıdır.  Isı köprüsüz klima santral kasetleri bu ideal durumu gerçekleştirmek için 
tasarlanmaktadır.  
 
Isı köprüsüz klima santrallerinde, santral iç ortam havası ile temas eden bütün metal parçaların dış 
ortam havası ile teması engellenmiştir. Ayrıca, iç yüzeye yerleştirilen sac ile dış yüzeye yerleştirilen 
sacın direk teması önlenmiştir. Bu sac parçaların birbirine tutturulması gerekli olduğunda, ısı iletkenlik 
katsayısı düşük plastik parçalar kullanılmaktadır. 
 
Çeşitli firmalar tarafından değişik konstrüksüyonlara sahip ısı köprüsüz klima santralleri üzerine 
tasarımlar yapılmıştır. Bu tasarımlar, yukarıda açıklanan ısı köprüsüz klima santrallerinin temel 
prensiplerini sağlıyor görünse de kalite açısından birbirinden farklıdır. Santral iç yüzeyinde ve dış 
yüzeyindeki sıcaklık dağılımı ne kadar homojen ise santral ideal duruma  o kadar yakın olup, kaliteli 
olmaktadır. Örnek olarak; ANSYS programında, bir firma tarafından üretilen ısı köprüsüz bir panel için 
(izolasyon malzemesi:poliüretan k=0.02 W/mK, sac:çelik k=50 W/mK) termal analiz yapılmış ve şekil 
6’da panel içindeki sıcaklık dağılımı ve panel dış yüzey sıcaklık dağılımları gösterilmiştir (Termal ve 
fiziksel özellikler şekil 4’teki ile aynıdır). Yüzeylerdeki sıcaklık dağılımları homojene yakın olup, ideal 
bir kaset için gerekli olan temel prensibi gerçekleştirmektedir.  
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Şekil 6. Bir firma tarafından üretilen Isı köprüsüz bir paneldeki (a) Sıcaklık dağılımı (b) Üst yüzey 
sıcaklık dağılımı. 
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Ayrıca, santral yüzeyindeki sıcaklık dağılımını Thermograph metoduyla belirlemek mümkündür. Şekil 
5’te örnek olarak verilen panelin kullanıldığı bir santral kasetinde yüzey sıcaklığı Thermograph metodu 
kullanılarak belirlenmiş ve şekil 7’de bu kasetin üst yüzeyinin sıcaklık dağılımı verilmiştir. Yüzeydeki 
sıcaklık değişimi 1 C ‘yi geçmemektedir. Böyle bir kasetin ideale yakın olduğu aşikardır.   
 

 
 

Şekil 7. Isı Köprüsüz Santral Kasetinin Üst Yüzeyindeki Sıcaklık Dağılımının  
Thermograph Yöntemiyle Bulunuşu 

 
Standartlarda, klima santral kasetlerini ısı köprüsü açısından kalite olarak birbirleri ile 
karşılaştırabilmek için, ısıl köprüleme katsayısı tanımlanmıştır.   
 

Kb= (Ti-Ts)/( Ti-Ta) 
 

Ti : Santral içi ortalama hava sıcaklığı 
Ta : Santral dışı ortalama hava sıcaklığı 
Ts : Termal açıdan en zayıf olan bölgenin yüzey sıcaklığı 
 

İdeal kasetlerde; santral kasetinin dış yüzeyinin tamamında sıcaklık dış ortam sıcaklığına yakın olup, 
ısıl köprüleme katsayısı 1’e yakındır. İdeal olmayan kasetlerde ise; yüzeydeki sıcaklık dağılımı dış 
ortam sıcaklığından oldukça farklı olup, santralin iç ortam sıcaklığına yakın bir değerdedir ve bu 
durumda ısıl köprüleme katsayısı 1’den daha küçük bir değer almaktadır. Bu değer 0’a yaklaştıkça 
kaset ideal durumdan uzaklaşmaktadır.  
 
EN 1886 Standardında, ısıl köprüleme katsayının belli değerleri için ısıl köprüleme sınıfları 
geliştirilmiştir. Tablo 3’te verilen TB1..TB5 sınıfları ısıl köprüleme katsayısının değişimine göre ideal 
kasetten ideal olmayan kasete doğru sıralanmıştır.  
 
Tablo 3. EN 1886 Standardına Göre Isıl Köprüleme Sınıfları  
 

Santral Isıl Köprüleme 
Sınıfı 

Isıl köprüleme  Katsayısı 
 

TB1 0.75<Kb<1 
TB2 0.6<Kb≤0.75 
TB3 0.45<Kb≤0.6 
TB4 0.3<Kb≤0.45 
TB5 Şart yok. 

 
Santral üreticileri tarafından hazırlanan kataloglarda, yukarıda bahsi geçen ısıl köprüleme katsayısı 
verilmelidir. Bu katsayıyı kullanarak, santralin çalışacağı şartlar ve bulunacağı ortamda santral kaset 
yüzeyinde yoğuşma olup olmayacağını tahmin etmek mümkün olacaktır. Isı köprüleme katsayısı, 
santral iç ortam sıcaklığı ve santralin bulunduğu dış ortam sıcaklığı bilindiğine göre yukarıdaki 
formülden, termal direnç açısından en zayıf olan bölgenin yüzey sıcaklığı hesaplanabilir. Santral 
yüzeyinde yoğuşmanın oluşmaması için, hesaplanan bu sıcaklık değerinin, santralin bulunduğu dış 
ortamın çiğ noktası sıcaklığının üzerinde olması gereklidir. 
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EN 1886 [1] standardına göre; ısıl köprüleme katsayısını belirlemek için, santral iç  havasıyla dış 
ortam arasında 20 C’lik bir sıcaklık farkı yaratılmaktadır. Kasette termal açıdan en zayıf olan bölgenin 
yüzey sıcaklığı ölçülerek yukarıda verilen formüle göre ısıl köprüleme katsayısı belirlenmektedir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Santral kasetlerini ısıl açıdan değerlendirirken iki önemli faktörü göz önünde bulundurmak gereklidir. 
Bunlardan birincisi, santralin kaset ısıl iletkenlik katsayısı, diğeri ise ısıl köprüleme katsayısıdır. İdeal 
bir kasette ısıl iletkenlik katsayısı mümkün olduğu kadar düşük ve ısıl köprüleme katsayısı ise 1’e 
yakın olmalıdır. Bu durum yoğuşma riskinin azaltılması açısından da önemlidir. Pratikte, santral 
kasetlerinin yüzeyinde yoğuşma problemine çok sık rastlandığı için, santral seçiminde diğer özelliklerin 
yanında kesinlikle ısı köprüleme katsayısının değerine dikkat edilmelidir. 
 
İdeal bir kasetin iç ve dış yüzey sıcaklıkları homojen olmalı, maruz kaldığı ortam sıcaklıklarına yakın 
bir değer almalıdır. Pratikte termal açıdan ideal bir kasete yaklaşmak için, ısı köprüsüz klima santralleri 
kullanılmalıdır. Ancak, konstrüksüyon gereği ısı köprüsüz klima santrallerinin tasarımı zordur ve 
temelde prensip olarak aynı gibi görünen ısı köprüsüz klima santral kasetleri arasında kalite farkı 
olduğu unutulmamalı, verilen değerler göz önüne bulundurmalıdır.  
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