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KONUTLARDA KULLANILAN DOĞAL GAZLI CĐHAZLARIN 
TESĐSATI 

 
 
Kenan ŞAHĐN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Doğalgazın ülkemizde yaygınlaşmaya başlaması ile konutlarda kullanılan Doğalgazlı cihazların sayısı 
artmaya başlamıştır.  Özellikle ısınma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacı için sık başvurulan bu cihazlar 
farklı çalışma özelliklerine göre esas olarak hermetik veya bacalı yapıdadırlar.  Bu bildiride bu cihazların 
yapıları açıklanarak tanıtımları yapılmıştır.  Ayrıca yapılarına bağlı olarak çalışma prensiplerine göre 
montaj esasları da açıklanmıştır. Doğalgazın temiz bir yakıt olması ve tanıtılan cihazlarda da 
görülebileceği gibi yüksek kontrol ve kumanda özellikleri aynı zamanda ekonomik ürünleri karşımıza 
çıkarmaktadır.  Burada özellikle bireysel konut tipi cihazlar tanıtılmaya çalışılmış olup merkezi sistem 
cihazları kapsam içine alınmamıştır. 
 
 
 
 
1. GĐRĐŞ 
 
Günümüzde kullanılan yakıtlar içerisinde en temiz, verimli ve ucuz olan Doğalgaz konut ısıtmasında 
yaygınlaşmaya başlamıştır.  Doğalgaz, Isıtma ve sıcak kullanım suyu sağlaması ile şehirlerdeki hava 
kirliliği sorununa önemli ölçüde çözüm getirmektedir.  Bununla birlikte, ocak/fırınlarda pişirme amacı ile 
de kullanılması ile birlikte LPG tüp stoklama maliyetini de ortadan kaldırmaktadır.  Konutlarda ısınma, 
sıcak kullanım suyu sağlama ve mutfakta pişirme amacıyla kullanılan Doğalgazın avantajları şöyle 
sıralanabilir: 
 

� Zehirsizdir, 
� Dumansız ve külsüz bir yakıttır.  Doğalgaz yandığı zaman havayı kirletici kükürt oksiteleri ve 

karbon tanecikleri gibi artık maddeler oluşturmadığından çevreyi kirletmez, 
� Depolama sorunu olmaması nedeniyle depolama maliyetleri ve depolama için yer işgali yoktur, 
� Gaz halinde olduğundan yanıcı ve yakıcı moleküllerin birleşme şansı fazladır. Bu nedenle 

yüksek verimle yakma olanağı vardır. 
� Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve 

basınçlı parça tesiri yoktur. 
� Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır, yanmayı tamamlamak için gereken zaman da 

daha kısadır.  Böylece daha küçük cihazlar (kazan, kombi, kat kaloriferi…) kullanılarak hem 
maliyet azalır hem de yerden kazanılır. 

� Otomatik kontrole daha uygun olduğundan kullanım verimi artırılarak enerji tasarrufu 
sağlanabilir. 

� Temiz bir yakıt olduğundan cihazların arıza olasılıkları ve bakım maliyetleri daha düşüktür. 
� Elektronik kartlı sayaç kullanılmayan (Đstanbul) gibi şehirlerde yakıt parası 1 ay sonra ödenir. 

 
Konutlarda kömür veya sıvı yakıtlı soba ile ısıtmada, konutun tek bir bölümünden ısıtılmaya çalışılması 
ve ısıl verimin düşüklüğü enerji israfına neden olmaktadır.  Oysaki doğalgaz cihazları çok fonksiyoneldir 
ve bir kombi/kat kaloriferi ile hem ısıtma, hem de sıcak kullanım suyu sağlamak oldukça verimlidir. 
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Gaz tüketim cihazları konstrüksiyon özelliklerine göre sınıflandırıldığında; 
 

� A Türü : Ocaklı fırın/baca tesisatı ve yanma haznesi bulunmayan veya açık yanma haznesi 
bulunan gaz tüketim cihazları, 

� B Türü : Gaz sobası/açık yanma haznesi ve baca tesisatı bulunan gaz tüketim cihazları.  Akış 
güvenlik düzeni olan ve olmayan cihazlar.  Baca gazı kontrol elemanı vardır. 

� C Türü : Kapalı yanma hazneli olan ve oda havasında bağımsız çalışan bu cihazlar için 
genellikle özel baca tesisatı gerekir. 

C1 : Dış duvara bağlantılı oda havasından bağımsız fansız cihazlardır.  Kalorifer kazanı 
olarak izin verilmez ancak oda ısıtıcısı ve dış duvar bağlantılı su ısıtıcısı olarak izin 
verilir. 
C2 : Yanma havasını dışarıdan alan ve atık gazı baca kanalına veren fansız cihazlardır. 
C3.1 :  Yanma havasını (çift bölümlü bina bacasının taze hava sağlayan kısmı ile)  
dışarıdan alan ve atık gazı (çift bölümlü bina bacasının atık gazın tahliyesini sağlayan 
kısmı ile) baca kanalına veren fanlı cihazlardır. 
C3.2 :  Yanma havası girişi ve atık gaz çıkışları cihazın yapısal elemanı olan (Hermetik 
baca seti ile) çatıdan emiş ve tahliye yapan fanlı cihazlardır. 
C3.3 : Yanma havasını dışarıdan alan ve atık gazı tekrar dışarı veren dış duvar bağlantılı 
fanlı (Hermetik) cihazlardır. 
 

Cihazların farklı gaz yakıtlarla kullanılabilme özelliğine sınıflandırılması ise şöyledir: 
 
1.Gaz ailesi –  hidrojen oranı yüksek gazlar 
  Grup A : “Havagazı” 
  Grup B : “Ferngaz” 
 
2.Gaz  ailesi -  metan oranı yüksek gazlar, örneğin Doğalgaz 
  Grup L : düşük ısıl değerli Doğalgaz 
  Grup H : yüksek ısıl değerli Doğalgaz 
 
3.Gaz  ailesi -  sıvı gazlar, örneğin Propan, Bütan 
 
4.Gaz  ailesi -  hidrokarbon – hava karışımları, örneğin sıvıgaz / hava, doğalgaz / hava. 
 
I.Kategoriye dahil olan gaz tüketim cihazları yalnız tek gaz ailesindeki gazlar için kullanılabilir.   

 
Örnek : I2 H, L= 2.Gaz ailesinden H ve L grubu doğalgaz yakan cihazlar. 

 
II.Kategoriye dahil olan gaz tüketim cihazları iki ayrı gaz ailesindeki gazlar için kullanılabilir. 
  

Örnek : II12  H, L= 1. ve 2. Gaz ailesinden H ve L grubu doğalgaz yakan cihazlar. 
 
III.Kategoriye dahil olan gaz tüketim cihazları dört ayrı gaz ailesindeki gazların tümü için kullanılabilir. 
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2. PĐŞĐRME AMAÇLI CĐHAZLAR 
 
Mutfakta doğalgazın kullanımı tüpgaza (LPG’ye) göre hem ekonomiktir hem de sürekliliği vardır.  
Örneğin tüpgaz kullanımı evde yakıt depolanmasını gerektirdiğinden daha tehlikeli ve maliyetlidir.  Evde 
pişirme amacıyla kullanılan cihazlar arasında ocaklar, fırınlar, ocaklı fırınlar, ızgaralar, kızartıcılar 
(Fritöz)…v.s. gibi cihazları sayabiliriz. Bu tür cihazlarda kullanılan brülörler alçak basınçlı brülörlerdir.  
Bunlara atmosferik brülörler de denir. Çalışma basınçları 19-21 mbar dolayındadır. Brülörde bulunan 
meme girişteki doğalgazın küçük bir delikten geçirilerek püskürtülmesi esasına göre çalışır. Memenin 
önünde atmosfere açık, gaz-hava karışımının yapıldığı, karışım miktarının da ayarlanabildiği bir bölüm 
bulunur.  Memeden geçerek püskürtülen gaz yan taraflardan aldığı hava ile bir karışım oluşturur.  
Gazların yapısından dolayı elde edilen homojen yapıdaki gaz-hava karışımı borulardan geçerek 
yanmanın olduğu yanma mahalline gelir.  Burada üzerinde çeşitli şekillerde (yuvarlak, dikdörtgen, ince, 
kalın…vs.) delikler veya kanallar bulunan brülörlerden (bek) geçen gaz-hava karışımı bir ateş veya 
kıvılcımla tutuşturulduğunda yanmaya başlar. 

 
Atmosferik brülörde memenin büyüklüğü, şekli ve delik çapı brülör kapasitesine göre değişir.  Uygun 
brülör kapasitesine göre dizayn edilmiş ve sınıflandırılmış memeler mevcuttur. Meme delikleri 
şebekeden belirli basınçta gelen gazın geçişini sınırladıkları için de brülör kapasitesi memeden geçen 
gaz debisine dolayısı ile memeden geçerek yakılan gazın miktarına bağlıdır. Bu yüzden brülörlerin 
etiketinde yakılacak gazın cinsi, brülör kapasitesi ve çalışma basıncı belirtilmelidir. Brülör imalatçı 
tarafından verilen çalışma sınırları içinde ve verilen özelliklere uygun olarak kullanılmalıdır. Ev tipi 
cihazlara monte edilen bu brülörde çok iyi bir karışım eldesi ile mükemmel bir yanma sağlanabilmekte 
ve %100’e yaklaşan yanma verimleri elde edilebilmektedir. Cihazlara yerleştirilen brülörlerin hava 
ayarları fabrikada üretim esnasında yapıldığından tüketiciler cihazların veya brülörün ayarıyla 
oynanmamalıdırlar. 

 
Şekil.2 Brülörde ideal yanma [4]. 

 

Şekil.1 Bir brülörün parçaları [4]. 
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2.1 Ocaklar, Fırınlar ve 
Ocaklı Fırınlar 
 
Ocaklar, Fırınlar ve Ocaklı 
fırınlarla ilgili Türk 
Standardında (TS 616) 
atmosferik brülörler “Bek 
(Gaz Yakıcısı)” olarak 
adlandırılmıştır.   
 
Ocaklar; üzerinde bir veya 
birkaç beki (gaz yakıcısı) 
bulunan, havagazı, LPG 
gazı veya doğalgazla 
çalışabilen yemek 
pişirme/ısıtma cihazlarıdır.   
Fırınlar; genellikle kapalı, 
hacminin ısıtılması ile 
yemeği pişiren, ısıtan veya 
kızartmada kullanılan 
cihazlardır. 
 
Ocaklı fırınlar ise birleşik 
birleşik cihazlar olup her iki 
görevi de yerine 
getirebilirler.   
 
Bu cihazlar havagazı, LPG 
gazı veya doğalgazdan 
biriyle çalışabildikleri gibi 
üzerlerindeki ayar veya bir 
parçanın değiştirilmesi ile 
iki veya üç gazla da 
çalıştırılabilirler.Ancak her gazın kullanma basıncı ve ısı değeri farklı olduğu için bir saatteki tüketim 
değeri de farklıdır.Ocak ve ocaklı fırınlar tek veya çok bekli olabildiği gibi, üzerlerinde ateşleme 
(tutuşturma) tertibatları da bulunabilir. 
 
Bu cihazların çelik sacdan yapılan parçaları ya emayelenmeli yada sıcaklığa dayanıklı boyayla boyalı 
olmalıdır. Günümüzde çelik sacın yerine paslanmaz malzeme kullanımı da yaygınlaşmaktadır. 
Ocaklardaki tutuşturma düzenleri alevli (pilot) veya elektrikli (çakmaklı) türden olabilir.  Fırınlarda ise bek 
alevinin herhangi bir sebeple sönmesi durumunda gaz gelişini en geç 60 saniye içinde kesen emniyet 
düzenleri vardır. Bütün cihazlarda beklerin aynı anda yanması durumunda bile açığa çıkan CO miktarı 
%10’u geçmemelidir. Ocak üzerindeki ızgaralar hem üzerinde pişirilen yemek kabını taşıyacak hem de 
atık gaz çıkışına imkan verecek yapıda olmalıdır. Fırın sıcaklığı 160-300 oC arasında termostatlarla 
ayarlanabilir.  Fırın içinde homojen bir sıcaklık elde edebilmek amacıyla bir fan konularak cebri bir 
sirkülasyon sağlanabilir.  Fırın yüzeylerinde iyi bir ısı yalıtımı sağlanmış olmalıdır. Ocaklar, fırınlar ve 
ocaklı fırınlar görünüşleri düzgün ve parçaları fonksiyonlarını yerine getirebilecek yapı ve kalitede 
olmalıdırlar.  Cihazların gaz bağlantı yerleri, dağıtım borusu ve açma-kapama düzenlerinde cihaz kapalı 
iken veya çalışırken herhangi bir gaz kaçağı olmamalıdır. Çalışma esnasında da yüzey sıcaklıkları ilgili 
standartlarda belirtilen değerleri aşmamalıdır. Cihazların gaz tüketimi, sızdırmazlık, CO miktarı, verim 
gibi özelliklerinin de üretim sırasında kontrol edilerek piyasaya verilmeleri gerekir. Cihaz üzerinde 
cihazın özellikleri ve üretici firmayı tanıtan bir etiket bulunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil.2 Doğalgaz veya LPG ile çalışan çeşitli Ocak, Ocaklı 

Fırınlar. 
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3. KULLANIM SUYU ISITICILARI 
 
Konutlarda banyo ve mutfaklarda sıhhi tesisata sıcak kullanım suyu sağlayan doğalgaz veya LPG 
yakıtla çalışan su ısıtıcıları bu gruba girmektedir.  Gaz yakıtlı kullanım suyu ısıtıcılarını; 
 

a) Ani su ısıtıcıları (Şofbenler),  
b) Depolu su ısıtıcıları (Termosifonlar), olarak iki grupta incelenebilir. 

 
 
3.1 Ani Su Isıtıcıları (Şofbenler) 
 
Şofbenler ihtiyaç duyulduğu anda, bekletmeden, gerektiği miktar ve sıcaklıkta kullanım suyunu verimli 
bir şekilde ısıtan ani su ısıtıcılarıdır. Yanması mekan havasına bağımlı olan şofbenlerin brülörü 
paslanmaz çelik olup eşanjörleri kanatçıklı bakır boru malzemedendir. Brülördeki yanma sonucu açığa 
çıkan sıcak atık gaz, eşanjörden geçen kullanım suyunu ısıttıktan sonra davlumbazın yönlendirmesi ve 
baca çekiş kuvveti ile bacadan atılır.  Şofbenlerin manuel piezo çakmakla ateşleme yapan modelleri 
olduğu gibi elektriksel veya pilli (batarya aracılığıyla) ateşleme yapan modelleri de vardır. Piezo 
çakmaklıların pilot alevi-termo-eleman↔magnet ventil grubu ile ideal bir gaz emniyet sistemine sahiptir 

 
 

Şekil.3 Gazlı çakmaklı fırın-ocak komponentleri [12] 
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(termo-elektriksel ateşleme emniyeti).  Bina bacasına bağlanan şofbenler güvenlik amacıyla bir atık gaz 
emniyet sensörü ile donatılmıştır.  Bu sayede baca tıkanması veya bacanın çekmemesi durumunda 
cihaz gaz valfini kapatarak atık gazın ortama yayılmasını engelleyecektir.  Çakmaklı ateşleme sistemi 
yerine otomatik ateşleme sistemi kullanan şofbenler, sıcak kullanım suyu musluklarından biri 
açıldığında, pil vasıtasıyla cihaz, otomatik olarak ateşlemekte, piezo çakmağa gerek kalmamaktadır.  
Böylece sürekli yanan pilot alevi olmadığından önemli miktarda enerji tasarrufu sağlanır. 
 

 
 

Davlumbaz

Eşanjör

Sıcaklık Sınırlayıcısı (STB)

Atıkgaz Sensörü

Su Armatürü

Magnet Ventil

Brülör

Gaz Armatürü

Ana Komponentler : Emniyet Donanımları :

Termokupul

 
 

Şekil.4 Piezo çakmaklı şofben ve komponentleri [6]. 
 

Gaz kumanda sürgüsü ile gaz (güç) ayarı, dolayısıyla sıcaklık kontrolü sağlanabildiği ve ayrıca su debi 
selektörüyle suya debisine kumanda ederek sıcaklık ayarı yapılabildiği için şofbenleri ekonomik olarak 
çalıştırmak mümkündür.  Geniş kullanım sahasına sahip olan şofbenler duş, küvet doldurma, bulaşık, el 
yıkama, çamaşır ve traş suyu gibi farklı kullanım sahaları için uygun olup, sadece evde değil, berber, 
lokanta, otel, tamirhane ve spor tesislerinde de kullanılabilir.  LPG (Tüpgaz) ile çalışan şofbenleri meme 
değişikliği yaparak doğalgaza veya tersi dönüşüm kolaylıkla yapılabilir.  Şofbenleri sıcak kullanım suyu 
alınan (mutfak, banyo, lavabo gibi) yerlere yakın ve iyi çeken bir bacaya monte edilmelidir. Ülkemizde 
yerel gaz şirketleri bacaya bağlanan şofbenlerin banyoya montajını yasaklamıştır. Ortam havasını 
kullanmamaları nedeni ile banyoya ancak hermetik cihazlar monte edilebilir.  
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3.2 Depolu Su Isıtıcılar (Termosifonlar) 
 
Elektrikli ve gazlı , bir su ısıtıcısının kesiti incelendiğinde ; 
 
Bir gazlı su ısıtıcısında olmayan (iki adet) rezistans dışında;  gazlı ve elektrikli su ısıtıcıları birbirlerine 
çok benzer.  Fakat bunun yerine gazlı su ısıtıcısı, alt kısmında bulunan bir brülör ve su deposunun 
ortasından geçen baca kanalına sahiptir.” 
 
Bir su ısıtıcısı yukarıdaki şekilde gösterilen parçalardan oluşur: 
 

� Çelik gövdeli sağlam bir depo ve içerisinde yer alan sıcak su: Genel olarak bu depo, 150 – 227 
litre su hacmine sahiptir ve şebeke su sisteminde oluşabilen 8-10 bar basınca dayanabilmelidir. 
Depo max. 20 bar basınçta test edilir. Tankların iç yüzeyi paslanmayı engellemek için emaye 
kaplanmaktadır. 

• Deponun çevresinin yalıtımı. 
• Depoya soğuk su girişi. 
• Depodan sıcak su çıkış borusu. 
• Deponun içindeki su ısısını kontrol etmesi için termostat. 
• Suyu ısıtmak için rezistans (Bunlar elektrikli fırınların içinde kullanılandan daha kalın tüp   

rezistanslardır). 
• Boşaltma vanası (musluğu) deponun yerinden çıkarılması veya rezistans, magnezyum anot gibi 

iç  elementlerinin değiştirilmesi için kullanılır. 
• Emniyet Ventili ,Deponun aşırı basınç altında patlamasının engelleyen önemli bir emniyet 

özelliğidir. 
• Magnezyum anot çubuğu çelik tankın korozyona ve su kirecine karşı korur. 

 
 
Şekil.5 Tam otomatik şofben fonksiyon şeması [6]. 
 

 
1. Soğuk Su Giriş Borusu 
2. Sıcak Su Çıkış Borusu 
3. Su Süzgeci 
4.Diyafram 
5.Ana Gaz Ventili 
6.Batarya Kutusu 
7. Gaz Kumd.  Sürgüsü 
8. Gaz Ventili 
9. Kumanda Ünitesi 
10. Pilot Gaz Borusu 
11. Atıkgaz Emn. Sens. 
12. Pilot Brülörü 
13. Buji 
14. Denetleme Elektrodu 
15. Brülör 
16. Eşanjör 
17. Enjektör Memesi 
18. Brülör Basıncı Ölçüm 
Ağzı 
19. Kısma Pulu 
20. Ana Gaz Ventili 1 
21. Diyaframlı Servo Ventil 
Ünitesi 

 
22. Servo Gaz Ventili 
23. Gaz Filtresi 
24. Servo Gaz Ventili 
25. Yavaş Yakma Ventili 
26. Gaz Giriş Borusu 
27. Gaz Giriş Basıncı Ölçüm 
Ağzı 
28. Venturi 
29. Min. Su Debi Ayar  Vidası 
30. Yük Azaltma Ventili 
31. Su Debi Selektörü 
32. Mikroşalter 
33. Su Debi Regülatörü 
34. Ventil Tablası 
35. Su Armatürü 
36. Limit Termostat 
37. Su Boşaltma Musluğu 
38. ON/OFF Şatleri 
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3.2.1 Çalışma Prensibi 
 
Deponun içindeki suyun sıcaklığını termostat kontrol eder. Normalde, termostatı 49-82 oC aralığında 
ayarlanabilir. Eğer evinizde çocuğunuz var ise, sıcak su yanıklarında korunmanın yanında enerji 
tasarrufu içinde  termostat ayarını 49-60 dereceler arasında tutulması tavsiye edilir. 
 
Genel olarak termostat, su ısıtıcısının  dizaynına göre kumanda panelinin üzerinden ayar düğmesiyle 
ayarlanabilir veya gizleme kapağı altında olan bazı modellerinde tornavida ucu ile sıcaklık ayarı yapılır. 
 
Bir su ısıtıcısının, depo içindeki sıcak suyu soğuk sudan ayırt etmek için “sıcak su yükselir” prensibinden 
yararlandığını yukarıdaki çizimlerde görebilirsiniz. 
Soğuk su, sıcak sudan daha yoğun olduğundan , deponun  alt kısmında bulunur. Sıcak suyu 
kullandığınızda  rezistans  gelen soğuk suyu ısıtabilir. Ne var ki, deposundaki tüm sıcak suyu hızlı 
kullandığınızda, duş alırken yarı yolda kalabilirsiniz.Eğer bu durumla sıkça karşılaşıyorsanız, buradan, 
rezistanslardan birinin arızalanmış olabileceğini veya tercih ettiğiniz su ısıtıcısının kapasitesinin az 
olduğunu yada duşta çok uzun kaldığınız anlamını çıkarabilirsiniz.  Eğer kapasite küçük seçilmişse 
pratik olarak su sıcaklığını yüksek tutarak kullanım esnasında soğuk su ile karıştırarak kullanabilirsiniz 
ancak bunun sıcak kullanım suyunun direk kullanımında haşlanma tehlikesi oluşturabileceği 
unutulmamalıdır. 

 
 

Şekil.6 Elektrikli ve gazlı termosifonun fonksiyon şemalarının karşılaştırılması [7]. 

� Elektrikli Termosifon. 
� Gazlı Termosifon. 

A. Soğuk su girişi. 
B. Sıcak su çıkışı. 
C. Çek-valf. 
D. Emniyet ventili. 
E. Yalıtım. 
F. Dış gövde. 
G. Anod çubuk. 
H. Termostat. 
I. Elektrik rezistansı. 
J. Boşaltma vanası. 
K. Gaz Kontrol valfı. 
L. Soğuk su girişinin.depo 

içindeki kısmı. 
M. Taşma borusu. 
N. Çelik gövdeli depo. 
O. Brülör. 
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ÇALIŞMA PRENSĐBĐNE VE VERĐMLERĐNE GÖRE ISITMA CĐHAZLARI 
 
Isıtma cihazlarını alt ısıl verim ve üst ısıl verim tekniğine göre çalışan cihazlar olarak da ikiye ayırabiliriz.  
Normal koşullarda 1 m3 gazın yanması sonucu açığa çıkan ürünlerden biri olan suyun buhar fazında 
sistemden atılmasıyla açığa çıkan enerjiye Alt Isıl Değer denilir.  Yine normal koşullarda 1 m3 gazın 
yanması sonucu açığa çıkan ürünlerden biri olan suyun sıvı fazında sistemden atılmasıyla açığa çıkan 
enerjiye ise Üst Isıl Değer denilir.  Fiziksel yanma denklemine göre doğal gazın yakılması sonucunda 
Karbondioksit (CO2) ve Su (H2O) oluşmaktadır.  Alt ısıl değer tekniğine göre çalışan ısıtıcı kazanlarda 
yanma sonucu oluşan su buhar halindedir ve bu buhardaki gizli ısıdan yararlanılamamaktadır.  Oysaki 
üst ısıl değer tekniğine göre çalışan kazanlarda ana prensip, baca gazı içerisindeki su buharının 
yoğuşturularak gizli ısının geri kazanılmasıdır.  Yanma denklemi incelenecek olursa; 
 
Üst ısıl değer tekniğinde  Gaz  Hava  Atık Gaz  Sıvı fazında 
Su + Enerji 
    CH4 + 2O2  → CO2  + 2H2O 
Alt ısıl değer tekniğinde → Gaz  Hava  Atık Gaz  Buhar fazında 
Su 
 
olduğu görülür.   
 
Korozyon probleminden dolayı alt ısıl verime göre çalışan (konvansiyonel) kazanlarda baca gazları 
sıcaklığının yoğuşma sıcaklığının altına düşmesi istenmez.  Bu yüzden baca gazları kazanı yoğuşma 
sıcaklığının 10-20 oC üzerindeki bir sıcaklıkta terk eder. Baca gazları sıcaklığının yükselmesiyle kazan 
veriminin düştüğü bilinmektedir. Kazanlarda (ısıtma cihazlarında) verimin arttırılması amacı ile dışarıya 
atılan baca gazları duyulur ısısı ve baca gazları içindeki su buharının gizli ısısından faydalanılan 
Yoğuşmalı Isıtıcılar (kazanlar) geliştirilmiştir. Buhar fazından su fazına olan hal değişikliği nedeniyle, atık 
gaz içindeki buharın yoğuşma ısısı, ısıtma sistemine transfer edilebilir. Sıcaklık yükselmesinde 
(bkz.Şekil.6) X noktasının adı kaynama noktasıdır. Sistem soğutulur ise (üst ısıl değer tekniğinde olduğu 
gibi) o zaman bu noktanın adı yoğuşma noktası olacaktır.   
 
Teorik olarak, buhar oluşumunda suya verilen enerji, yoğuşma anında tekrar açığa çıkar.  Yani suya (1 
Litre, 100 oC), ısı formunda enerji verilir ve su buharı oluşur.  Bu su buharı, daha soğuk bir ısı eşanjörü 
üzerinden geçirilirse, enerjisini (ısısını) eşanjöre bırakır.  Bu esnada buhardan tekrar su (1 Litre, 100 oC) 
oluşur.  Başlangıçta suya verilen enerji geri kazanılır.  Enerjinin korunumu kanuna göre, enerji kaybı söz 
konusu olmaz. 
 

 

 
 

Şekil.7 Suyun faz değişimlerinde enerji durumu [10]. 
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4.1 Alt Isıl Verime Göre Çalışan (Konvansiyonel) Isıtma Cihazları 
 
 
4.1.1 Sobalar 
 
Isıtmada gaz yakıt kullanılması son yıllarda artan doğal gaz arzı ile hız kazanmıştır. Gaz sobaları, 
evlerin, büroların, okulların, dükkanların, vb. mekanların ısıtılmasında uygulama alanı bulmuştur. 
Toplantı odaları, bekleme salonları, banyolar, mutfaklar gibi kısa süreli ısıtılan yerler için de çok 
uygundur.  
 
Avantajları arasında, kullanım kolaylığı, kontrol olanağı, temiz işletme, her zaman kullanıma hazır olma, 
yakıt deposu gerektirmeme, gaz sayaçları ile kolay tüketim ölçümü, duvar tipi Hermetik cihazlarda bina 
bacasına ihtiyaç olmaması, yakıt 
bedelinin ucuz olması ve havayı 
kirletmemesi sayılabilir.  
 
En önemli gaz yakıtlar doğal gaz, LPG 
ve havagazıdır.  Doğalgaz ve LPG 
arasında dönüşüm yapılabilmektedir.  
Gaz valfleri modülasyonlu olan sobalar 
bu sayede yakıttan maksimum fayda 
sağlar. Magnet emniyet ventili pilot 
alevinin sönmesi halinde sobanın gaz 
girişini keserek kesin emniyet sağlar.  
Cihazlardan ortama ısının yayılma 
şekline göre ışınım ve taşınım ile ısıtma 
yapan iki tip söz konusudur.  Işınım ile 
ısıtma yapan Radyant sobalar ancak 
kışları yumuşak geçen iklim 
bölgelerinde ana ısıtıcı olarak 
kullanılırlar. 

 
 

Şekil.8 Suyun faz değişimlerinde enerji dönüşümü [10]. 

 

Şekil.9 a) Bacalı ve fanlı bir döküm 
gövdeli Doğalgaz/LPG sobası 

komponentleri [13] [14]. 
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Daha çok kilise, cami, imalat salonları, depolar, spor tesisleri gibi büyük hacimli ve sürekli kullanılmayan 
mekanların ısıtılmasında tercih edilir. Cihazlarda alev görünmez, genellikle seramik bir plakanın 
ısıtılması sonucu ışınımla ortama ısı aktarılır. Yanmış gazlar doğrudan veya oda havasına karışarak 
dolaylı yoldan dışarı atılır. 
 
Taşınım ile ısıtma yapan atmosferik brülörlü sobalar bacalı ve Hermetik olmak üzere iki farklı tiptedir. 
Oda sıcaklığına bağlı olarak çalışan termostat kontrollü DG/LPG sobaları ile oda sıcaklığı 13–38 oC 
aralığında ayarlanabilir.  Modülasyonlu gaz valfine sahip sobalar oda sıcaklığı istenilen değere 
yaklaştığında ana brülöre giden gazı yavaş yavaş azaltarak alev boyunun küçülmesini sağlar.  Böylece 
sobanın gaz tüketimi düşer ve yakıt tasarrufu sağlanır.  Soba modülasyon yaparken oda sıcaklığı 
düşerse, ana brülör yeniden tam kapasitede yanmaya başlar.  Oda sıcaklığı istenilen değere ulaştığında 
gaz valfi gaz geçişini kapatarak ana brülörü söndürür ancak pilot alevi (gazlı şofbenlerde olduğu gibi) 
yanmaya devam eder.  Oda sıcaklığı ayarlanan değerin 2-3 oC altına düştüğünde gaz valfi ana brülöre 
giden gazı kısmen açarak sobanın modülasyonlu olarak tekrar yanmasını sağlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.1 Bacalı Sobalar 
 
Taşınım ile ısı yayan sobalar genellikle bacaya bağlıdır ve bağımsız bir radyatör gibi çalışır (Şekil.11). 
Taze havayı odadan alır, yanmış gazlarsa bacaya verilir (Şekil.10-11).  Özel davlumbaz yapısı ile 
atıkgazlar bacaya yönlendirilerek baca çekişine katkı sağlanır.  Bacalı sobalar mutlaka bacaya 
bağlanmalıdır ve baca bağlantıları kısa tutulmalıdır. Bu tip sobalar 8 m3’den küçük hacimlere monte 
edilmemelidir.  Bacalı sobalarda bacanın geri tepmesi, tıkanması veya çekmeme durumlarında 
atıkgazın ortama yayılmasını engellemek için davlumbaz çıkışında Bacagazı (Atıkgaz) Sensörü bulunur 
(Şekil.9).  Baca emniyet sistemi, bacanın geri tepmesi durumunda Atıkgaz sensöründen gelen 
elektriksel sinyalle pilot ve alev brülörünü komple kapatır. Emniyet sistemi sarsıntı, darbe ve gaz 
kesilmesi gibi nedenlerle de kapatma yapabilir.  Bu durumda sobalar ancak bir süre (10-15 dk.) sonra 
devreye girecektir. 
 

 
 
Şekil.9 b) Bacalı ve fanlı bir döküm gövdeli 

Doğalgaz/LPG sobası [13] [14]. 
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Bacalı tip sobalar fanlı veya fansız olarak üretilebilirler.  Fanlı modeller ısıtılacak ortamın daha homojen 
ısınmasını ve büyük ortamların daha çabuk rejime girmesini sağlar.  Fanlı modellerde kullanılan fanlar 
otomatik veya manuel olabilir.  Manuel fanlı modellerde fan, açma kapama anahtarı ile kontrol edilir, 
yani anahtar açık iken fan sürekli devrededir.  Otomatik fanlı modellerde ise soba soğuk iken fan 
çalışmaz ancak soba faydalı ısıyı yayabilecek rejime ulaştığında otomatik olarak çalışacaktır. Otomatik 
fanlar soba termostat sıcaklığına ulaşıp brülör söndüğünde dahi bir süre daha devrede kalmaya devam 
edecektir.  Otomatik fanlı sobalarda da fan açma/kapama anahtarı ile devreden çıkarılabilir. 
 
Günümüzde 12 kW ısıtma gücü kapasitesine kadar sobalar bulunmaktadır. 
 
 
4.1.1.2 Hermetik Sobalar 
 
Hermetik duvar sobalarının bina bacası ile bağlantısı yoktur. Duvarda açılan bir delik yardımıyla, iç içe 
geçmiş iki  (teleskopik) borunun, dıştaki aralığından taze hava alır ve ortadaki borudan yanmış gazları 
tahliye eder (Şekil.12).  Baca gazları içteki borudan dışarı atılırken (bu borunun çevresinde bulunan) dış 
borudan içeriye alınan taze yanma havası ısıtılmış olur. Böylelikle ısıtılan oda havasını kullanmayan ve 
sıcaklığı ideal şartlara gelmiş olan (dış) yanma havası sayesinde verim yükseltilmiş olur. Ayrıca oda 
havasını kullanmadığı için insanlara zararı yoktur. Yatak odaları ve çocuk odaları için güvenli ısıtma 
sağlar. Özellikle eski binaların ısıtma tesisatlarının yenilenmesinde uygulama alanı bulurlar. Fanlı ve 
fansız tipleri mevcuttur. 

 
 

Şekil.10 Bacalı Doğalgaz/LPG soba bağlantısı 
[11]. 

 
 

Şekil.11 Bacalı ve fanlı bir Doğalgaz/LPG 
sobanın çalışma prensibi [13]. 
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Şekil.12 Hermetik-Bacalı Doğalgaz/LPG sobası 

çalışma prensibi. 
 

Şekil.13 Hermetik-Bacalı Doğalgaz/LPG sobası 
ana parçaları [15]. 

 
Fansız modellerin hiçbir elektrik tüketimi ve bağımlılığı olmadığından elektrik kesintilerinden 
etkilenmeden kullanılabilir.  Diğer cihazlarda olduğu gibi bu cihazlarda da gibi yakma, kontrol ve emniyet 
sistemleri sahiptir ve Otomatik ateşleme sistemi ile soba rahatça yakılabilir.  Termostat sayesinde oda 
sıcaklığını sabit tutar ve yaktıktan sonra müdahaleye gerek bırakmaz..  Dış görünüşleri dekoratif olup, 
parçalar korozyona karşı boyanmış veya emaye kaplanmıştır.  Yanma odaları da korozyona karşı iç ve 
dış yüzeyleri komple emaye kaplıdır.  Hermetik baca boruları ile istenilen kalınlıkta duvara montajı 
mümkündür. 
 
 
4.1.1.3 Şömine Tipi Sobalar 
 
Doğalgazlı veya LPG yakıtla kullanılabilen şömine tipi sobalar taşınabilir olduğu gibi ankastre olarak da 
kullanılabilmektedir.  Salon, oturma odası gibi geniş alanların ısıtılmasında kullanılabilmektedir.  10 kW 
kapasiteye kadar ısıtma gücü olan modeller mevcuttur.  Yanma gövdesi ve ısı yönlendirme odacıkları 
daldırma emaye kaplıdır.  Dekoratif görünümlü sobaların dış gövdeleri boyalı/emayeli sac, veya emaye 
kaplı döküm malzeme olabilmektedir.  Gaz yakıtlı diğer cihazlar gibi termostat kontrolü ve bacalı sobalar 
için baca gazı emniyet sistemi vardır.  Đçlerindeki seramik yapay odunların ısınarak kızarması ile gerçek 
şömine görüntüsü sağlanan bu sobaların yanma odaları ortama kapalıdır.  Diğer doğalgaz sobalarından 
faklı olarak ısıtmasını yalnız taşınım değil seramik odunlar içerisindeki yüksek alev ve kızaran seramik 
ışıması sayesinde ışınım ile de yapmaktadırlar.  Doğalgaz sobalarında kullanılan ateşleme, emniyet 
sistemleri ve termostat sistemine sahiptirler.  Uzaktan kumanda ve oda termostatlı modelleri de vardır. 
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Şekil.15 Şömine tipi taşınabilir bir Bacalı Doğalgaz/LPG sobası 
ana parçaları [16]. 

 
 

Şekil.14 Şömine tipi taşınabilir bir 
Bacalı Doğalgaz/LPG sobası [16]. 

 
 

Şekil.16 Şömine tipi ankastre Hermetik bir 
Doğalgaz/LPG sobası [17]. 

 
 

Şekil.17 Şömine tipi ankastre bir Doğalgaz/LPG 
sobası (Hermetik veya bacalı olabilir) [17]. 
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4.1.2 Kat Kaloriferleri 
 
Önceleri yalnız ısıtma amacı ile üretilmiş olan Kat kaloriferlerinin günümüzde kullanım suyu sağlayan 
modelleri de vardır.  Kullanım suyu depolu veya ani ısıtma yapan eşanjörlerle sağlanmaktadır.  Kat 
kaloriferleri, yanmanın gerçekleştiği brülör döküm dilimlerde ısıttığı sıcak suyun dolaşımı için pompa, 
kalorifer basınç emniyet ventili, eşanjör, genleşme deposu, termometre, manometre gibi bir çok tesisat 
ve güvenlik ekipmanını bünyesinde barındıran yer tipi paket ısıtma cihazlarıdır. Kapasiteleri 15 kW’dan 
50 kW’a kadar olan kat kaloriferleri bir veya birden fazla kat ısıtmasında kullanılabilmektedir.  Gazla 
çalışan kat kaloriferlerinde otomatik ateşleme sistemi, Pilot Alev, Gaz Kesme Emniyet Düzeni (Magnet 
Ventil), Otomatik Gaz Basınç Regülatörü gibi emniyet sistemleri bulunur. Davlumbazları geri tepmeye 
karşı emniyetli olarak yapılmıştır. Kat kaloriferleri merkezi kazanlar gibi döküm dilimli veya çelik gövdeli 
olmak üzere iki farklı malzemeden ve yer tipi olarak üretilmektedir.  Alt ısıl verime göre çalışan döküm 
dilimli kat kaloriferlerini Atmosferik ve Üflemeli olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 
 
 
4.1.2.1 Atmosferik Döküm Dilimli Kat Kaloriferleri 
 
Üflemeli brülörlü kazanlara göre çok daha sessiz çalışan Atmosferik Brülörlü kat kaloriferleri mutlaka iyi 
çeken bir bacaya bağlanmalı ve montaj yeri yerel gaz şirketi talimatlarına göre yeterince 
havalandırılmalıdır. Brülör teknolojisi basittir ve enerji gerektirmediğinden tasarrufludur.  Atmosferik 
olması nedeni ile gaz beslemedeki basınç değişimlerinden fazla etkilenmeden yanmaya devam eder.  
Gaz yakıtlı Atmosferik kazanlar LPG’den Doğalgaz’a ve Doğalgaz’dan LPG’ye enjektör değişimi ile 
kolaylıkla dönüştürülebilir.  Baca gazları içerisindeki su buharının yoğuşmaması için hava fazlalığının 
yüksek tutulması gerekir.  Pilot alevli ve otomatik elektronik ateşlemeli modelleri vardır.  Otomatik 
kontrol ünitesi ile programlama, oda termostatı ve dış hava sıcaklığına bağlı olarak otomatik çalıştırma 
ile ekonomik bir işletim ve konfor imkanı sağlar.  Bakım işlemleri de kolay olan Atmosferik Kat 
Kaloriferleri kapasitelerine göre ani ısıtmalı plakalı eşanjör veya depolu modelleriyle sıcak kullanım suyu 
imkanı da sağlar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.18 Atmosferik yer tipi kazan kesiti. 
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4.1.2.2 Üflemeli Döküm Dilimli Kat Kaloriferleri 
 
Müstakil evler veya apartman dairelerinde kullanılan üflemeli tip döküm kat kaloriferleri, elektrik enerjisi 
ile çalışan yakıtı ve yanma havasını döküm dilimlerin ortasında yer alan yanma odasına cebri olarak 
(sabit oranda) karıştırarak veren brülörlü ısıtma cihazlarıdır.  Kullanılan yakıta göre Doğalgaz, LPG veya 
motorin yakıt brülörlü modelleri seçilebilir.  Sıcak kullanım suyu için ani ısıtma eşanjörlü veya sıcak 
kullanım suyu depolu modelleri de vardır.  Konstrüktif yapı olarak ayrı ayrı döküm dilimlerin monte 
edilmesinden oluşmuştur ve pompa, genleşme deposu, emniyet ventili gibi elemanları standart olarak 
yer alır.  Dahili veya opsiyonel olarak verilen program saatleri ile günlük ve haftalık program yapma 
olanağı da vardır.  Kapalı genleşme deposunu standart olarak bulundurduğundan açık genleşme 
depolarına ihtiyaç duyulmadığından döküm malzeme sayesinde çelik kat kaloriferlerine göre çok daha 
fazla uzun ömürlüdür.  Üflemeli brülörlü olmaları nedeni ile baca çekişine karşı daha az hassastır, yani 
pozitif basınçlıdır.  Tam otomatik ateşleme sistemi ile çalışan cihazlar çelik kat kaloriferlerine göre daha 
ağır olmaları nedeni ile kullanımı azalmaya başlamıştır. 
 
Otomatik olarak çalışan bu kat kaloriferlerinde kış konumunda çalışan cihazdan sıcak kullanım suyu 
alınmak istenildiğinde sıcak su musluğunun açılması yeterlidir.  Bunu da, üç-yollu motorize valfin 
kalorifer devresine giden sıcak su hattını ve sıcaklık ayar termostatını devre dışı bırakarak suyun kazan 
ile eşanjör arasında kısa yoldan dolaşması sağlayarak gerçekleştirir (Şekil.20).  Sıcak su kapandığında 
ise cihaz eski konumuna geri döner.  Üç-yollu motorize valf yönlendirmesi ile sıcak kullanım suyu 
sağlayan bu cihazların kumanda panellerinde yaz ve kış konumlarında ayrı ayrı çalışmasını sağlayan 
açma-kapama butonu bulunur.  Döküm dilimlerin yaz konumunda sürekli sıcak tutulabilmesi için cihazda 
alt limit termostatı (~55oC) bulunur.  Yaz konumunda iken döküm dilimler içerisinde ısınan su yalnız 
eşanjör devresi ile çalışarak eşanjörden geçen şehir şebeke suyunu ısıtarak sıcak kullanım suyu sağlar. 

 
 

Şekil.19 Atmosferik tip döküm kat kaloriferi ana elemanları [18]. 
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Şekil.21 Üflemeli tip çelik kat kaloriferi ve elemanları [20]. 

 
 
 
4.1.2.3 Üflemeli Çelik Kat Kaloriferleri 
 
Üflemeli çelik kat 
kaloriferleri de döküm dilimli 
kat kaloriferleri gibi gaz 
veya motorin yakan bir 
üflemeli brülörle çalışır.  
Kaynaklı birleştirme ile 
üretilen çelik kat kaloriferleri 
dikey veya yatay duman 
borulu olarak 
üretilebilmektedir. Verimliliği 
artırmak için duman boruları 
içerisine duman geciktirici 
parçalar konur.  Doğalgaza 
dönüşüm işlemi ancak 
brülör değiştirilerek 
yapılabilir. Ancak bu 
oldukça maliyetli bir işlem 
olduğundan Doğalgaz gelen 
yerlerde dönüşüm yerine 
kombi alınması tercih 
edilmektedir. 
 

 
 
 

Şekil.20 Üflemeli tip döküm kat kaloriferi 
(alev tuğlası konumu ve döküm dilimlerin temizlenmesi) ile Fonksiyon şeması [19]. 
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4.1.2 Kombiler (Birleşik Su Isıtıcıları)  
 
Isıtma amacı ile kullanılan kat kaloriferi ile ani sıcak kullanım suyu sağlayan şofbenin işlevlerini bir arada 
yapan (kombine) birleşik duvar tipi su ısıtıcılarıdır.  Kombi sözcüğü bu anlamı ile aslında kat kaloriferi 
olarak sınıflandırdığımız kapasiteleri de içermesine rağmen genel olarak az yer kaplayan duvar tipi gaz 
yakıtlı cihazlar olarak anlaşılır.   
 

 
 
Kombileri yanma havası sağlama ve atık gaz tahliye tiplerine göre:  

 
Bacalı, Fanlı-Bacalı ve Hermetik olarak sınıflandırabildiğimiz gibi,  

 
sıcak kullanım suyu sağlama tekniği ve çalışma prensibine göre:  

 
Ani su ısıtan; entegre eşanjörlü (Bitermik), ayrı bir eşanjörle (Monotermik)  
 
Depolu olarak sıcak kullanım suyu sağlayan; Boylerli,  

 
modeller olarak sınıflandırabiliriz. 

 
Şekil.22 Birleşik su ısıtıcısı kombilerin kalorifer ve sıcak kullanım suyu tesisatı. 
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Kombilerin avantajları; 
 
 Isıtma ve sıcak su gereksinimi aynı cihazdan karşılanır. 
 Kullanıcının arzu ettiği konfor koşullarını temin eder. 
 Gaz şirketi, her bir evin tüketimini ayrı ayrı fatura eder.  Böylelikle, çoğu kez sosyal sorunlara yol 

açan ve aynı zamanda ayrıntılı ve adaletsiz olan tüketim bölüştürme işlemi ortadan kalkmış olur. 
Başka bir deyişle de, her kullanıcı islediği kadar ısınır ve ısındığı kadar yakıt bedeli öder. 

 Evde bulunulmayan ve ısınma, sıcak su ihtiyacı olmayan sürelerde cihaz devre dışı kaldığından 
gereksiz yakıt tüketimi olmaz. 

 Enerji üretildiği ortamda tüketildiğinden, ısı kayıpları en az düzeydedir. 
 Bodrum katına, normal kata veya çatı arasına kurulabilirler. Duvar tipi cihazların kurulması için 

gerekli duvar yüzeyi 0.5 m2' nin altındadır. 
 Dolaşım pompası ve genleşme deposu, cihaz bünyesiyle bütünleşiktir. Ancak, özel durumlarda 

dolaşım pompası ve genleşme deposunun yetersiz kalması söz konusu olabilir. Dolayısıyla, 
cihaz alınırken kapasitelerin kontrolü gereklidir. 

 Üflemeli brülörlü, sıvı yakıtlı, yer tipi cihazlara kıyasla, duvar tipi kombiler çok daha sessizdir. 
 Yakıt dönüşümü (LPG ve doğal gaz arasında) kolay ve ucuzdur. 
 Ani su ısıtıcılı olanlarda depolama kayıpları yoktur. 
 Doğalgazla kullanıldığında, yakıt depolama problemi yoktur. 
 Marka ve modele göre, her türlü oda ve dış hava termostat bağlantısı mümkündür. 

 
 
Dezavantajları: 
 
 Đlk yatırım maliyeti merkezi sistemlere göre daha yüksektir. 
 Bina ortak mahallen (giriş holü, merdiven boşluğu, v.b.) ısıtılamamaktadır. 
 Mevcut binalara kurulurken, ısıtma, gaz yakıt, hava ve atık gaz devreleri için konut içerisinde 

tadilat yapılması gerekmektedir. 
 Katlar arasında ısıl yalıtım olmayan binalarda, bireysel ısınmanın sağladığı ekonomik 

üstünlükler ortadan kalkmaktadır. 
 
Çok daireli binalarda merkezi veya bireysel ısıtma sistemi seçimi, cihazların ve sistemlerin teknik 
özeliklerinin yanı sıra, ekonomik ve sosyal etkenlere de bağlıdır.  Bu açılardan hangi sistemin daha 
üstün olacağını, özel koşullar belirler. Örneğin, bir binadaki daire sakinlerinin büyük çoğunluğu 
gündüzleri evde olmuyorsa, bireysel ısınma daha ekonomik olabilir. Buna karşın, çoğunluk gün boyunca 
evde ise ve günün büyük kısmında ısınma isteniyorsa, merkezi sistem daha ekonomik olur. Her 
durumda, ekonomikliği belirleyen esas etken, binanın yalıtımlı olup olmadığıdır. 
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Şekil.23 Bacalı bir kombinin fonksiyon şeması ve elemanları [22]. 
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Şekil.24 Fanlı-Bacalı kombinin fonksiyon şeması [23]. 

4.1.2.1 Bacalı Kombiler 
 
Bacalı Kombiler, açık yanma odalı olan ve bulunduğu ortamdan yanma havasını alarak gaz yakıtla 
[Doğalgaz veya LPG (Tüpgaz)] yanmayı gerçekleştirdikten sonra atık gazları bina bacasından tahliye 
eden B tipi cihazlardır.  Bacalı cihazların  özellikleri gereği bulunduğu ortamın havalandırma şartları ve 
bağlı oldukları bina bacalarının yapısı standartlara uygun olmalıdır.  Bacalı cihazları havalandırma ve 
baca şartlarının her ikisini de standartlar ölçüsünde sağlamanın zorluğu ve özellikle ülkemizde bacaların 
standartlara uymaması nedeni ile cihazların verimli bir şekilde çalıştırılması da zordur. Bu nedenle bir 
çok  yerel gaz firması bu tip cihazların gaz açma işlemlerinde oldukça titiz davranmakta ve standartlara 
uymayan baca yapılarından dolayı şönt bacada dahi izin vermemektedirler. 
 
 
4.1.2.2 Fanlı-Bacalı kombiler 
 
Bacalı cihazlar gibi yanma havasını bulundukları ortamdan alan açık yanma odalı bu cihazlar farklı 
olarak atık gazları bir fan yardımı ile dış atmosfere veya bacaya veren B1 tipi cihazlardır.   
 
Genellikle bacanın iyi çekmediği yerlerde bacaya pozitif bir basınç kazandırmak amacı ile veya baca 
olmayan yerlerde hermetik kombilerde olduğu gibi tek cidarlı özel baca setiyle bir dış duvardan ya da 
pencereden dış atmosfere verilerek kullanılır. 
 
Şekil.24’de görüldüğü gibi bacalı 
cihazlardan farkı; 
 
� 220) ile gösterilen Rüzgarlık, 
� 221) ile gösterilen Atık Gaz 

Borusu, 
� 224) ile gösterilen Diferansiyel 

Basınç Sondası, 
� 228) ile gösterilen Diferansiyel 

Basınç Şalteri, 
� 226) ile gösterilen Fan, 

parçalarından oluşmaktadır. 
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Şekil.25 Fanlı-Bacalı Kombinin Baca Bağlantı Tipleri [23]. 

Halen yaygın olarak satışı yapılmayan bu tür cihazların bina bacasına bağlantısı yerel gaz şirketleri 
tarafından uygun görülmemektedir.   
 
Piyasada yarı-hermetik olarak da adlandırılan bu cihazlar için kullanılan bu tanımlama yanlıştır, çünkü 
hermetik cihazlarda yanma odası kaplıdır oysa bu cihazlarda açık yanma odası vardır.  Sadece fanlı 
olması ve özel baca seti ile gazı dışarı tahliye etmesi nedeni ile bu adlandırma yapılmaktadır.  Şüphesiz 
bu da tüketici için cihaz satın alımında yanıltıcı bir durum oluşturmaktadır. 
 
 
4.1.2.3 Hermetik Kombiler 
 
Hermetik Kombiler, kapalı yanma odalı olup yanma havasını (bulunduğu ortamdan almadan) dış 
ortamdan özel konsantrik baca seti ile alan ve gaz yakıtla [Doğalgaz veya LPG (Tüpgaz)] yanmayı 
gerçekleştirdikten sonra atık gazları yine baca seti ile tahliye eden C tipi (denge bacalı) cihazlardır.  Bu 
tür cihazların atık gaz tahliyesi özel baca seti ile gerçekleştiğinden bina bacasına ihtiyaç yoktur.  Ayrıca 
ortam havası da kullanılmadığından ortamın havalandırılması gerekmez.  Hermetik kombiler yatak 
odası dışında atmosfere bitişik duvarı olan mahallere kurulabilmektedirler.  Hermetik kombiler kullanım 
verimi açısından bacalı kombilerden daha üstündür.  Çünkü bacalı kombiler gibi yanma işlemi için 
gereken yanma havası dış atmosferden sağlanmaktadır.  Yanma havası fan yardımı ile belirli bir debide 
alındığından hava fazlalık katsayısı ve baca kayıpları da bacalı kombiye göre daha düşüktür. 
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Şekil.26 Hermetik bitermik bir kombinin fonksiyon şeması ve elemanları [24]. 

3     Meme Basıncı Ölçüm Ağzı 
4     Kumanda Ünitesi 
6     Sıcaklık Sınırlayıcısı / Limit 
Termostat (Eşanjör) 
6.3  NTC-Sıcaklık Kullanım 
Suyu 
7     Gaz Giriş Basıncı Ölçüm 
Ağzı 8.1   Manometre 
1Đ    By-pass Borusu 
13   Bağlantı Plâkası 
14   Su Tahliye Hunisi 
(Opsiyonel) 
15   Emniyet Ventili 
18   Hava Tahliyeli, Çitt Devirli 
Sirkülasyon Pompası 
20   Genleşme Tankı 
26   Azot Doldurma Ventili 
27   Otomatik Hava Tahliyesi 
29   Enjektör Memeleri 
30   Brülör 
32   Denetleme Elektrodu 
33   Ateşleme Elektrodu 
34   Sıcak Kullanım Suyu Hattı 
35   Entegre Eşanjör (Merkezi 
Isıtma + Sıcak Kullanım Suyu) 
36   Kalorifer Tes. Sıcaklık 
Duyucusu (NTC) 
38   Su Doldurma Vanası 
43   Kalorifer Tesisatı Gidiş 
Suyu 
44   Sıcak Kullanım Suyu 
45   Gaz Girişi 
46   Soğuk Su Girişi (Kullanım 
Suyu) 

97    Sıcak Kullanım Suyu Debi Ayar Ventili 
98    Su Armatürü 
135  Ana Kumanda Düğmesi 
136  Kal. Tes. Gidiş Suyu Sıc. Ayar Düğmesi 
185  Çek Valf 
220  Rüzgâr Koruyucu 
221   Taze Hava-Atık Gaz Borusu 
224  Diferansiyel Basınç Sondası  
226  Fan 
228  Diferansiyel Basınç Şalteri 
229  Yanma Odası 
310  Sıcak Kullanım Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi 
317  Multifonksiyon Gösterge (Display) 
363  Brülör Đşletmesi Kontrol Lâmbası 
364  ON/OFF Kontrol Lâmbası (O/l) 
365  Bacacı" Butonu 
366  . Servis" Butonu 
367  „ EKO" Butonu 

47   Kalorifer Tesisatı Dönüş Suyu 
48   Tahliye 
52    Magnet Ventili 1  
52.1 Magnet Ventili 2 
55    Gaz Filtresi 
56    Gaz Armatürü 
57    Ana Gaz Ventili  
61    Reset Butonu 
63    Max. Gaz Debisi Ayar Vidası 
64    Min. Gaz Debisi Ayar Vidası (Start) 
68    Gaz Ayar Magneti (Reglaj Magn.) 
69    Gaz Ayar Ventili (Reglaj Ventili)  
90    Venturi 
93    Su Debi Regülatörü 
94    Diyafram 
95    Kontakt Kamlı Kumanda Pimi 
96    Mikroşalter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.4 Kombilerde eşanjör donanımları ve karşılaştırma 
 
Kombiler kapalı devre olarak ısıttıkları kalorifer devresi dışında açık sistem olarak da banyo ve mutfak 
için kullanım sıcak suyu sağlayan cihazlardır.   
Kombiler, kullanım sıcak suyunu (yaygın olarak) ani ısıtma sistemi ile veya (fazla yaygın olmayan 
şekilde) boylerli yani depolu olarak sağlarlar.  Kullanım sıcak suyunu ani olarak ısıtan sistemler de 
entegre eşanjörlü (bitermik) ve sekonder eşanjörlü (monotermik) olmak üzere ikiye ayrılabilirler.  
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Şekil.26’da fonksiyon şeması görülen kombi çalışma prensibi olarak; sıcak atık gazdaki ısı enerjisinin 
ısıtma suyuna transferini, yanma odası (229) içindeki bakır lamelli iç içe borulu iki ısıtma devresinden 
oluşan (34, 35) entegre ısı eşanjörü sayesinde gerçekleştirir. 
 
Sıcak kullanım suyunu ana eşanjör dışında sekonder eşanjörle sağlayan sistemlerde ise; sistemin 
çalışması Şekil.27’de görüldüğü gibi;  
 
Kullanım suyu musluklarından birinin açılması halinde, su debi sensörü (6), kumanda ünitesine bir 
sinyal gönderir. 
 
Bu sinyalin etkisiyle : 
•     brülör ateşler. 
•     pompa devreye girer. 
•     3 yollu vana (84), kal. devresini kapatır. 
 
Kumanda ünitesi, kullanım suyu sıcaklığını, kullanım suyu sıcaklık sensörünün (NTC) direnci üzerinden 
algılar ve ihtiyaca göre brülör gücünü ayarlar.   
 
Piyasa tabiri ile çift eşanjörlü bu tip sistemlerde; Cihaza termostat, oda termostatı veya program saati 
bağlanmaması halinde, cihazın ısıtma işletmesinde ayarlı olduğu sürece pompa (18) devrededir 
(çalışır). Bu da sekonder eşanjör kullanan sistemlerde kışın kalorifer devresi açıkken (ve yazın  kalorifer 
devresi kapalıyken dahi) sıcak kullanım suyu alınmak istendiğinde pompa sürekli devrede olacağından  
entegre eşanjörlü bitermik kombilere göre daha fazla elektrik enerjisi tüketirler. 
 
Ancak seçim kriterine eklenmesi gereken önemli bir nokta da sekonder (381) eşanjörlü (monotermik) 
kombilerin kullanım sıcak su sıcaklık kararlılığının daha iyi olmasıdır. 
 
Sekonder eşanjörlü sistemlerde genellikle kullanım sıcak su eşanjörü olarak kullanılan paslanmaz çelik 
plakalı eşanjörün su geçiş kesitleri çok dar olduğundan kirlenme ve kireçlenmelere karşı daha hassas 
olmalarıdır.  Ayrıca sistemde bulunan 3-yollu vana (84) da hareketli bir parça olduğundan arıza ihtimali 
olan bir parçadır. 



 
  ___________________________________________________________________________________________  87 _______

 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 

 
2 Limit Termostat (STB) 43 Kal. Tes. Gidiş Suyu 
3 Basınç Ölçüm Ağzı 44 Sıcak Kul. Suyu Çıkışı 
5 Çıkış Suyu Sıcaklık Sensörü (NTC) 45 Gaz Girişi 
6 Su Debi Sensörü 46 Soğuk Su Girişi 
7 Gaz Giriş Basıncı Ölçüm Ağzı 47 Kal. Tes. Dönüş Suyu  
8 Manometre 55 Gaz Süzgeci 
8.1 Termometre 84 3 Yollu Vana 
9 Gaz Armatürü 93 Su Debi Regülatörü +  

Su Süzgeci 
12 By-pass Hattı 220 Rüzgar Koruyucu 
15 Emniyet Ventili 221  Alık Gaz / Taze Hava 

Borusu (Konsantrik Boru)  
18 Sirkülasyon Pompası 224 Diferansiyel Basınç 

Sondası 
20 Genleşme Tankı 226 Fan 
26 Azot Takviye Ventili 228 Diferansiyel Basınç 

Şalteri 
27 Otomatik Pürjör 229 Yanma Odası 
29 Enjektör Memesi 380 MAX Gaz Ayar Vidası 
30 Brülör 381 Sekonder Eşanjör 

(Sıcak Kul. Suyu) 
32 Denetleme Elektradu 38 Su Doldurma Vanası 

(Kal. Devresi) 
33 Ateşleme  Elektrocu 43 Kal. Tes. Gidiş Suyu 
36 Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü (NTC) 44 Sıcak Kul. Suyu Çıkışı 
38 Su Doldurma Vanası (Kal. Devresi) 45 Gaz Girişi 

 

Şekil.27 Hermetik monotermik ısıtma eşanjörlü bir kombinin fonksiyon 
şeması ve elemanları [25]. 
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4.2 Üst Isıl Verime Göre Çalışan (Yoğuşmalı) Isıtma Cihazları ve Tekniği 
 
Dördüncü bölümün girişinde alt ısıl verim ve üst ısı verim kavramları açıklanarak atık gazdaki su 
buharının yoğuşturulması ile elde edilecek ilave verim açıklanmıştır.  Çevre bilincinin artmasıyla beraber 
yönetimlerce daha az zararlı yanma ürünleri çıkartan cihazların kullanılması için getirilen zorunluluklar, 
ısı yalıtımının önem kazanarak ısınma konforu  için daha az enerjiye gereksinin duyan binaların 
yapılması, enerji maliyetlerinin gittikçe artan bir eğilime girmesi ısıtma cihazlarında olan talebin yönünü; 
daha az enerji veren, daha kompakt, çevreye çok duyarlı cihazlara yönlendirmiştir.  Bugün Avrupa’nın 
Almanya, Đsviçre, Danimarka, Hollanda gelişmiş ülkelerinde yürürlüğe giren yerel kurallar bu özelliği 
taşımayan cihazların kullanılmasını imkansız hale getirmiştir. Böylece ekonomi ve düşük atık gaz 
emisyonları talebini karşılayan yeni yoğuşmalı sistemle çalışan kombi, kat kaloriferi ve kazanların ortaya 
çıkmasına ve teknolojinin bu yönde gelişmesine neden olmuştur. 
 
Bu tip cihazlarda genel olarak görülen yapı, klasik aynı kapasiteli konvansiyonel cihazlara göre daha 
geniş alanlı tasarlanan paslanmaz çelik veya döküm alüminyum ısı değiştirici ve özel ön karıştırmalı 
brülör sistemleri ile gelişmiş bir elektronik kontrol ünitesidir.  
 
 

 

 
a)        b) 

 
Şekil.28 a) Düşük sıcaklık kazanlarında Alt ısıl değer Tekniği ve 

b) Yoğuşmalı kazanlarda Üst Isıl Değer Tekniği [9]. 
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Şekil.29 Duvar tipi yoğuşmalı bir cihazda 
yoğuşma prensibini gösteren kesit [9]. 

Standart düşük sıcaklık cihazlarında, yakıtla verilen ısının %8’i baca gazları ve kazan bünyesinden 
taşınımla, %11’i yanma sonucu oluşan su buharıyla kaybedilir (Şekil.28-a).  Yoğuşmalı cihazlarda ise 
atık gazın içindeki su buharının yoğunlaştırılıp yoğuşma gizli ısısı olarak sisteme ilavesi ve bu proses 

sonucu düşük sıcaklık işletimiyle atık gaz ve taşınım 
kayıpları düşürülerek geri kazanılmaktadır (Şekil.28-
b).  Tablo.1’de ise bazı yakıtların alt ve üst ısıl 
değerleri ile yoğuşan su miktarı verilmiştir. 
 
Üst ısıl değer (yoğuşmalı) kazanlarda baca gazı 
sıcaklığı brülörün cinsi ile kazan konstrüksiyonuna 
göre 25 OC’ye kadar düşebilir.  Baca malzemesi 
olarak rutubete dayanıklı malzeme kullanılması 
gerekir. 
 
Tesisat dönüş sıcaklığı, cihaz ısı gücü ve 
konstrüksiyonu da yoğuşan su miktarını etkiler.  Pratik 
olarak 75/60 OC çalışma şartlarında 60 gr/kWh, 40/30 
OC çalışma şartlarında ise 90 gr/kWh yoğuşma olur.  
20 kW (17200 kcal/h) ısı gücündeki bir kazan 75/60 
OC şartlarında ve yılda 1700 saat çalışırsa yoğuşan 
su miktarı 2040 kg/yıl olur.   
 
3,5 - 4,5 arasında pH değeri olan kondens suyu, 
limon suyundan (2,5) veya sirkeden (3) daha az 
asidik olduğundan evsel kanalizasyondan atılabilir.  
Genelde evsel atık su sistemi bazik olduğundan bunu 
nötralizasyona bile faydası olur. Yine de 
kanalizasyona bağlantıda kullanılacak boru 
malzemesinin aside dayanıklı olması gerekir (örneğin, 
plastik borular). 

 
 
 
 

Yakacak 

Alt Isıl Değer 

(Hu) 3m

kWh
 

Üst Isıl Değer 

(Ho) 3m

kWh
 

u

o

H

H
 

Ho-Hu 

3m

kWh
 

Yoğuşan Su 
(teorik) kg/m3 

Doğal gaz L 
Doğal gaz H 
Propan 
Bütan 

8,83 
10,35 
25,80 
34,35 

9,78 
11,46 
28,02 
37,19 

1,11 
1,11 
1,09 
1,08 

0,95 
1,11 
2,22 
2,84 

1,53 
1,63 
3,37 
4,29 

Tablo.1 Bazı yakacakların alt ve üst ısıl değerleri ile yoğuşan su miktarları [9]. 

 
Duvar tipi yoğuşmalı cihazlarla yapılacak kaskad sistemlerde 200 kW ısıl yükten itibaren veya evsel atık 
su tesisatlarında korozyona dayanıklı olmayan boruların kullanılması durumunda ise nötralizasyon 
ünitesi kullanılmalıdır.  Yoğuşmalı cihazlarda kullanılan brülörlerin ortak özellikleri, 
 

• Yüksek verimle çalışmaları, 
• Geniş modülasyon aralıkları, 
• Kullanılan gaz cinslerine göre kolay ayarlanmaları, 
• Servis ve bakım kolaylığı dikkate alınarak tasarlanmalarıdır. 
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Yanan gazlar brülörün altında bulunan ve klasik kazanlardan daha büyük alanlı olarak tasarlanan ısı 
değiştiricilerde üzerlerindeki ısıyı taşıyıcı akışkana yani suya verir ve ısı değiştiricinin alt kısmında iyice 
soğuyup yoğuşma gizli ısısını da bırakarak cihazı terk eder (Şekil.29 ve 30). 
 
Sistemin en önemli iki elemanı fan ve gaz valfıdır. Değişken hızlı fan gerekli devir sayısını sağlayan 
sinyali, dış hava sıcaklığını referans alan ve yanma için gerekli hava miktarını sağlayacak optimum fan 
devir sayısını hesaplayan elektronik regülasyon sisteminden alır. Sinyal evin o anki hava koşullarında 
ısınabilmesi için gerekli ısıyı temin edecek yanmayı sağlayacak hava miktarına göre fan devrini ayarlar 
(Şekil.30). 

 
Şekil.30 Duvar tipi yoğuşmalı bir cihazın fonksiyon şeması [27]. 
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Sistemdeki gaz valfı binanın ısı ihtiyacına göre gerekli olan gaz miktarını temin eder. Bu işlemi fan 
tarafından basılan besleme havasının basıncını referans alarak yapar. 
 
Fan tarafından oluşturulan hava basıncı, bir membran vasıtasıyla gaz valfının kontrol ettiği odacığın 
deplasmanını etkilemekte ve basınca göre değişen gaz debisi temin edilmektedir. 
 
Bu sistemlerde cihazın 1 kW gibi çok düşük güç ile küçük kapasiteli olanların 12-15 kW’ a kadar olan 
tam gücü arasında, veya daha büyük kapasiteli modellerinde yine 5 veya 10 kW düşük kapasiteden 25-
50 kW’ a kadar hatta çoklu kazan bağlantısı uygulamalarında 10 kW ile 400 kW  ve üstü arasında 
modülasyon imkanı sağlanarak binanın o anki ısınma ihtiyacına göre ısı en verimli şekilde üretilmekte, 
böylece hem yakıt ekonomisi hem sürekli sağlanan yanma ile dur-kalk işletmesi olarak adlandırılan 
çalışma tarzı ortadan kaldırılmış temiz bir yanma elde edilmiş olmaktadır. 
 
 
4.2.1 Sistem Sıcaklıklarına Göre Yoğuşma Koşulları Ve Oranları 
 
Artan yakıt maliyetleri nedeni ile Avrupa’da sıvı ve gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanlarına olan talep 
giderek artmaktadır.  Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanlarının, özellikle atmosferik brülörlü olanları, düşük 
güçlerde ilk yatırım masraflarının az olması, sessiz çalışması ve basit teknik yapıları gibi üstün özellikleri 
vardır.  Yoğuşmalı kazanların dönüş suyu sıcaklığı düştükçe geri kazanılan ısı miktarı da artmaktadır.  
Şekil 4’deki diyagramda görülen bu durumda dönüş suyu sıcaklığının ve baca gazı sıcaklığının düşmesi 
ile yoğuşuk miktarı arttırdığından geri kazanılan ısı miktarı artar ve kazan verimi yükselir.  Bu 
diyagramda belirtilen verim değerleri üst ısıl değerlere göredir.   
 

 
 
Türkiye’de de talebi oluşmaya başlayan bu cihazlar; küçük daireler için entegre sıcak kullanım suyu da 
sağlayan kombi modelleri, villa ve müstakil evler için daha yüksek kapasiteli harici boyler ile sıcak su 

 
Şekil.31 Dönüş Suyu ile Baca Gazı Sıcaklıklarına Bağlı Olarak 

Yoğuşmalı Sistemlerin Verimleri [9]. 
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veren kat kaloriferi tipi modelleri vardır.  Bunların dışında daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyan ancak 
yer sorunu olan, apartmanlar ve iş yerleri için birden fazla cihazın sırasal olarak bağlanıp birlikte çalıştığı 
modüler veya kaskad bağlantı dediğimiz uygulamaları ile ekonomik ve çevre dostu yeni bir ısınma 
cihazı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

 

 
 

Şekil.32 Duvar tipi yoğuşmalı ve yatay boylerli bir kombinin elemanları [27]. 
 

 

1. Gaz girişi 
2. Gaz ünitesi (solenoid ve 

regülatör) 230V 
3. Gaz brülörü 
4. Atık gaz çıkışı 
5. Baca gazı sensörü 
6. Isıtma gidiş 
7. Isıtma devresi ve emniyet 
8. Isıtma dönüş manifoldu 
9. Kazan dönüş suyu sensörü 
10. Ateşleme trafosu 230V 
11. Fan 230V 
12. Kazan gövdesi 
13. Gözetleme camı 
14. Mikro işlemcili kontrol panel 

akış regülatörü 
15. 3 hızlı pompa 230V 
16. Hava tahliye musluğu 
17. Basınç sensörü 
18. Filtre ve drenaj lapası 
19. Emniyet valfi 3 bar 
20. Emniyet valfi drenajı 
21. Sifon 
22. Yoğuşuk drenajı 
23. Yanma gözetleme camı 
24. Selektör valf motoru 
25. Kapalı genleşme tank  
26. Boyler 
27. Boyler sıcak su çıkışı 
28. Boyler sıcak su çıkışı ve 
29. Sıcak kullanım Suyu sensörü 
30. Isıtıcı kangal 
31. Đzolasyon 
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5. BACALI CĐHAZLARIN MONTAJI 
 
Yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerini bir 
vantilatör yardımı ve özel atık gaz elemanları vasıtası ile doğrudan veya atık gaz bağlantı elemanları ve 
uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren Bı Tipi Cihazlar ile aynı prensipte çalışan ancak vantilatör 
kullanmayan B tipi cihazlar havalandırma ihtiyacı bakımından aynı katagoride değerlendirilen 
cihazlardır. (TS EN 625, TS 615 EN 26, TS EN 613, TS EN 297, TS EN 297/EK A2+EK. A3+EK A5).  
Bu nedenle B tipi bacalı ve Bı tipi fanlı-bacalı cihazların montaj yeri seçimi ve havalandırma kuralları 
aynıdır.   
 
 
5.1 Bacalı Cihazların Monte Edilemeyeceği Başlıca Yerler  
 

� Binaların merdiven boşlukları ve genel kullanımına açık koridorlarına, 
� Baca duvarları üzerine, 
� Apartman aydınlıklarına, 
� Hacim ve büyüklüğü ne olursa olsun; açık balkon, yatak odası, banyo ve WC lere, 
� Net hacmi 8 m3'den küçük mahallere, 
� Đçinde kolay yanabilen madde bulunan ve yanması halinde özel bir tehlike oluşturabilen oda 

veya bina bölümlerine, 
� Đçinde patlayıcı maddeler bulunan mahallere yerleştirilemezler. 

 
 
5.2 B ve B1 Tipi Cihazların Monte Edilecekleri Yerler Đçin Genel Kurallar 
 
Cihazın monte edileceği odanın hacmi cihaz(ların) toplam anma ısıl gücünün her 1 kW'ı için 1 m3 
olmalıdır.  Montaj odasında bu hacim sağlanamıyor ise, yanma havası, cihazın monte edileceği odaya 
bitişik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm2 serbest enkesit alanlı iki menfez ile temin 
edilmelidir.  

 

 
a) Oda hacmi ≥ 1 m3 / kW b) 1 nolu oda hacmi ≤ 1 m3 / kW  1 ve 2 nolu odaların 

toplam hacmi ≥ 1 m3 / kW  
 

Şekil.33 B ve B1 tipi bacalı cihazların havalandırma şartı [29]. 



 
  ___________________________________________________________________________________________  94 _______

 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 

   
 

Şekil.34 Yanma havası, montaj yerinde yalnızca pencere ve kapı aralıklarından sağlanıyor ise hacim-
kapasite oranı 4 m3/kW olmalıdır. 

Bu şekilde birbirine bitişik odaların toplam hacmi 1 kW anma ısıl gücü başına en az 1 m3 olmalı, iki 
menfez de aynı duvara açılmalı, üst menfez tabandan en az 1,80 m. yüksekliğe, alttaki menfez 
döşemeden en fazla 45 cm yüksekliğe açılmalıdır (Şekil.33). 
 
Sonradan sızdırmaz pencere montajı yapılması halinde yeterli havalandırmanın temini hususu mutlaka 
dikkate alınmalıdır.  Montaj yerinin havalandırması dış duvardaki bir pencere veya kapı aralıklarından 
sağlanıyorsa veya bu mahal (bir iç oda ise) benzer kullanma özellikleri bulunan doğrudan veya dolaylı 
yanma havası odaları ile hava bağlantıları olmalıdır ve bu durumda her 1 kW anma ısıl kapasiteye 
karşılık 4 m3 ’lük oda hacmi olmalıdır (Şekil.34).  Đrtibat odaları olarak dış kapısı veya dış penceresi 
olanlar dikkate alınmalıdır.  Bu durumda odaların toplam hacmi 4 m3/kW olabilir. 

 
� Katı, Sıvı ve gaz yakıtlar için gerekli yanma havası miktarı her 1 kW toplam anma ısıl gücü için 

1.6 m3/h değerindedir. 
� Baca, rüzgarsız veya kötü hava şartlarında da tesis odasında açık havaya göre 0,04 mbar (4 

Pa) negatif basınç oluşturur. 
� Sızdırmaz pencere ve dış kapılarda (özel sızdırmazlığı olan) saatlik hava değişim katsayısı 

n=0,4 olarak kabul edilir.  Bunun anlamı bir saatte oda havasının yaklaşık %40’ı taze hava ile 

değiştirilir.  Bu bağıntılardan; kWm
değeğişihavaSaatlik

miktarıhavaGerekli
/4

4.0

6.1 3
==  hacim-kapasite 

oranı elde edilir. 
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Şekil.36 Bacalı cihazların baca bağlantısı [29]. 

 
Şekil.35 Yatak odasına Bacalı Kombi ve Soba konulamaz. 

Yanma havası için montaj odası ile irtibatlandırılan komşu mahal, yatak odası, banyo ve WC 
olmamalıdır. 
 
Hacim tamamlamak için kullanılan mahal yatak odası, banyo ve WC olmamalıdır (Şekil.35).  Hava 
sirkülasyonu sağlanan bina aydınlıktan da menfez bağlantısı için kullanılabilir. 
 
Cihazlar mümkün 
olduğunca baca çıkış 
deliği yakınına monte 
edilmeli, cihaz ile baca 
çıkış deliği arasındaki 
yatay bağlantı 
mesafesi kısa 
tutulmalıdır.  Ancak, 
bunun mümkün 
olamadığı durumlarda 
baca yatay 
mesafesinin 
açındırılmış uzunluğu 
en fazla 2.5 m 
olmalıdır.  Ancak 90o 
açındırılmış dirsek 
uzunluğu 0.6 m 
olduğundan tek 
dirsekle yatay mesafe 
maksimum 1.9 m’dir.  
90o lik iki dirsek kullanıldığında ise maksimum mesafe 1.3 m’ye düşer. 
 
Cihaz davlumbazı ile dirsek (dirsek, hızlandırma parçasından sonra konulmalıdır) arasındaki mesafe en 
az cihaz baca çapının 3 katı olmalıdır (ØD:Cihaz baca çapı olmak üzere, Hızlandırma Parçası = 3 x ØD 
). 
 

Atık gaz boruları, 
bacaya en az 2-
3o ’lik bacaya 
doğru yükselen 
eğim ile 
bağlanmalı ve 
bacaya, baca 

enkesitini 
daraltmayacak 

biçimde monte 
edilmelidir. 
Atık gaz boru 

malzemesi; 
cihazın baca 
çıkış çapında, 
paslanmaz çelik 
ve emaye edilmiş 
çelik sac olabilir. 
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Şekil.37 Bacalı cihazların kabin veya dolap 
içerisine yerleşimi ve havalandırılması [22] 

Galvaniz sac, plastik (Yoğuşmalı cihazlar hariç) ve asbest malzeme kullanılmamalıdır (TS 2535 EN 
10088). 
 
Atık gaz boruları birbirine sızdırmaz şekilde bağlanmalı ve kullanılıyor ise ek yerlerindeki sızdırmazlık 
malzemeleri sıcağa dayanıklı olmalıdır. 
 
Atık gaz boruları yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahaller, yatak odaları, banyo ve WC'lerden 
geçirilmemelidir. 
 
Atık gaz boruları kapı pencere gibi yapı elemanlarından en az 20 cm uzaklıkta olacak şekilde 
yerleştirilmelidir.  TS 3541'e göre ısı yalıtımı yapılması durumunda bu mesafeler %25 oranında 
azaltılabilir. Atık gaz borularının enkesit alanı cihazın davlumbaz çıkışındaki enkesit alanından küçük 
olmamalıdır. 
Bacalı cihazın bir dolap (kabin) içine monte edilmek istenmesi durumunda Şekil.37’deki sınırlamalara 
uyulmalıdır.  
 

 
 
Dış duvara açılan delikten zaman zaman soğuk hava akışı da olacağından, bu çözüm, hava akışında 
oluşan değişimlerin cihazın çalışmasını etkilemeyen uygulamalar için tavsiye edilir (Örneğin; kiler).  
Mutfak için cihazın çevresi kapatılmış ve yanma havası kanal ile sağlanan uygulamalar tavsiye edilir 
(Şekil.38). 
 
Korozyona sebebiyet verilmemesi açısından yanma havası, agresif maddeler ihtiva etmemelidir. 
Kuvvetli korozif maddeler olarak, örneğin çözeltiler, boyalar, yapıştırıcı maddeler, sprey ve evlerde 
kullanılan temizlik maddeleri içinde bulunan klor ve flor gibi halojenik hidrokarbonlar sayılabilir. 

Şekil.38 Dolap içerisine yerleştirilen bacalı 
cihazların hava kanalı ile havalandırılması [30] 
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Şekil.39 Baca türleri [29], [31], [32]. 

5.3 B ve B1  Tipi Cihazların Monte Edilecekleri Bacalar Đçin Genel Kurallar 
 
Konut ve binaların atık gaz bacaları, adi bacalar, ortak (şönt) bacalar ve müstakil (ferdi) bacalar olmak 
üzere 3 ana gruba ayrılırlar (Şekil.39).  B tipi bacalı cihazlar, müstakil bacalara ve şönt bacalara (şönt 

bacalar için yetkili gaz kuruluşunca bir kısıtlama yok ise) bağlanabilirler.  Şekil.39’da görülen tekli 
bacalar esasında ana baca kolonu ve yan baca kolonu ile birlikte iki bacadan oluşmaktadır.  Burada her 
katta ancak bir bacalı cihaz bağlanabilmektedir ve bağlantı yapılan yan baca kolonu 180 cm’den az 
olmamalıdır.  Binanın en üst katında ise cihazın bağlı olduğu yan baca kolonu ana baca kolonuna 
bağlanmadan parelel olarak doğrudan ana baca kolonu ile birlikte baca çıkışına kadar yükselir. 
 
Adi bacalarda ortak kullanım söz konusu olduğundan B tipi bacalı cihazlar bağlanamazlar. 

Müstakil bacalar ise tek kolon halinde kullanıcıdan çatıya kadar uzanan ve sadece o kullanıcıya ait 
olacak şekilde tasarlanmış bacalardır. 

   
a) Đkili ve Tekli Şönt baca için doğru uygulamalar.  b) Đkili Şönt baca için yanlış 
uygulamalar. 

Şekil.40 Şönt Baca kesitleri [32]. 
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Şekil.41 Rüzgar basıncının bacaya etkisi 

 
� Bacalar TS 12514, TS 2165, TS 11383, TS 11384 ve TS 11386'da belirtilen şartlara Uygun olmalı, 

sıcaklıktan, yoğuşmadan ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden uygun kalite ve 
boyutlarda yapılmalıdır. 

� Bacaların duman kanalları düşey olmalıdır. Düşey doğrultuda, ancak bir kez 30° ‘yi geçmeyen 
sapma olabilir. 

� Cihazların bağlandığı bacalara mutfak aspiratörü bağlanmamalıdır, 
� Minimum etkili baca yüksekliği 4 m olup montajda bu husus dikkate alınmalıdır (Şekil.39-c),  
� Baca çekişinin 0.1 mbar’ın üzerinde (aşırı çekiş) olması durumunda çekiş sınırlandırıcı 

kullanılmalıdır, 
� Baca (atık gaz) borusu, pencereden veya duvardan dışarı veya aydınlık boşluğuna çıkartılmamalı, 

mutlaka bacaya bağlanmalıdır, 
� Baca boyutlandırmalarında, baca üzerinde çekişi engelleyecek basınçların oluşmaması için 

Şekil.42’deki ölçüler sağlanmalıdır.  
Bacaların içerisinde Şekil.43’de belirtilen yanma 
ve çekişi etkileyecek olumsuz faktörler 
olmamalıdır. 
 
� Ana bir kural olarak bacaların işletme 

emniyetini sağlamaları yangına karşı 
emniyetli olmaları, kolay ve iyi şekilde 
temizlenebilmeleri, ısı yalıtımlarının iyi 
yapılmış olması, ısı cihazları ile emniyetli 
şekilde bağlanmış olmaları gerekir.  

 
� Bacalar ayrıca ; 

o Yanma tekniği, 
o Isıyı az geçirmesi, 
o Sızdırmazlığı, 
o Yangına dayanıklı malzemeden 

yapılması, 
o Yapı olarak sağlam olması, 
o Buhar geçişi, 
o Yoğuşma, 
o Yangını yayıcı nitelikte olmaması, baca çekişi, 

 
yönlerinden de gerekli şartları sağlamalıdır. 

 
 

 
Şekil.42 Çatı eğimlerine göre baca boyutlandırması [5]. 
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Şekil.43 Bacalarda kaçınılması gereken faktörler. 

Bacaların kesit büyüklüğü, malzemesi ve ısı yalıtımı üzerinde durulması gereken önemli konulardır.  
Özellikle doğalgazın yanmasıyla diğer yakacaklara göre (fuel-oil yakacağa göre 1.5-2 kat) daha fazla su 
buharının çıkması sebebi ile baca içinde yoğuşma yanında bacadan iç ortamlara yani odalara buhar 
geçişi (difüzyon) olur.  Bu da zamanla bacanın çökmesine, geçtiği yerlerde sıva atmalarına ve renk 
değişimlerine yol açar.  Bu nedenle özellikle doğalgaz kullanılması durumunda mutlaka baca hesabı ve 
yapı kontrollerinin yapılıp gerekli ise onarımların yapılması gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 HERMETĐK TĐP CĐHAZLARIN MONTAJI  
 
C Tipi denge bacalı cihazlar ( hermetik veya konsantrik bacalı ), yanma için gerekli olan havayı, monte 
edildikleri ortamdan bağımsız olarak özel hava bağlantısı ile dış ortamdan alan, kapalı yanma odalı, 
yanma ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış ortama veren, havalandırmaları bulundukları ortamdan 
bağımsız olan cihazlardır. (TS EN 483) 
 
Cihazın monte edilecek yerin belirlenmesinde baca çıkışının yeri de dikkat edilmesi gereken önemli 
noktalardan bir tanesidir. Baca çıkışları mutlaka direkt dış ortama ve hava sirkülasyonu olan yerlere 
bağlanmalıdır. 
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6.1 Hermetik Cihazların Montaj Yapılamayacağı Yerler 
 
C tipi cihazların ve baca çıkışlarının montajına izin verilmeyen yerler; 
 

� Binaların merdiven boşluklarına, genel kullanımına açık koridorlarına, 
� Baca duvarları üzerine, 
� Üretici firmanın; cihazın kabinsiz çalışabileceğini belgeleyemediği durumlarda, açık balkonlara 

(özel olarak üretilen ve açık balkonlara montaj yapılabilen Balkon tipi cihazlar haricinde diğer 
kombiler balkona monte edilecekse balkon mutlaka kapatılmalıdır!) 

� Dar saçak aralıklarına, 
� Binaların havalandırma ve aydınlık boşluklarına, 
� Asansör boşlukları ve atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına, 
� Başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara, 
� Binalar arası avlulara (Şekil.44), 
� Bacanın olmaması veya hasarlı olması nedeni ile eski yerleşim yerlerinde dar geçitli sokaklara 

hermetik baca çıkışı verilmemelidir (Şekil.45 ve 47), 
� Doğrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere, 
� Rüzgardan iyi korunmuş yerlere (C 1 ve C 3.3 türü) (Şekil.49, 50, 51, 52), 

montaj yapılmamalıdır. 
 

 

 
 

Şekil.44 Hermetik baca çıkışı alt 
geçitlere, bina geçitlerine ve avlu 

girişlerine verilmemelidir. 

 
 

Şekil.45 Hermetik baca çıkışı, üstü branda, tente gibi 
malzemelerle kapatılmış sokaklara verilmemelidir. 

 
 

Şekil.47 Hermetik baca çıkışı dar geçitli sokaklara 
verilmemelidir. 

 
Şekil.46 Hermetik baca çıkışı, çıkıntılı 

yapı elemanlarının altından 
verilmemelidir. 
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Şekil.48 Kapalı balkonlara, boydan boya 
olan balkonlar veya insan trafiğine açık 
olan pergole geçitlere verilmemelidir. 

 
 

Şekil.49 Binanın yamaca bakan cephesinde; koruma 
duvarları ve bitki örtüsü rüzgarın etkisini önler. 

 
 

Şekil.51 Çit ve ağaçların arkasındaki bina 
cephelerinde; tesisat sonrasında ağaçların büyümeleri 
de dikkate alınmalıdır. Ancak birkaç yıl sonra ağaçlar 

büyüyünce durum iyileşebilir. 

 
 

Şekil.50 Zemin katlar ve normal genişlikte caddelere bakan alt katlar. 

 
 

Şekil.52 Eski yerleşim alanlarında sıkca 
rastlanan etrafı bloklarla çevrilmiş avluya bakan 
bina cepheleri. Avlunun köşeleri rüzgardan çok 

iyi korunur. 
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6.2 Hermetik Tip Cihazların Monte Edilecekleri Yerler Đçin Genel Kurallar 
 

� Hermetik cihazlar mümkün olduğunca dış duvara monte edilmelidir (Şekil.53). 
� Özel durumlarda cihaz dış duvardan uzağa da yerleştirilebilir.  Bu durumda cihaz üreticisinin 

montaj talimatları dikkate alınmalıdır.  Baca gazı borusu insanların yaşadığı odalardan, F 90 
(yangına direnme süresi 90 dakika) baca kalitesinde ise geçmesine izin verilir (Şekil.54). 

 
 
� Hermetik cihazların baca çıkışlarının yanıcı yapı elemanlarına (örneğin ahşap kaplama) yandan 

ve alttan uzaklığı en az 50 cm olmalıdır (Şekil.55). 
� Yanıcı yapı elemanlarına, örneğin dışarıya taşan çatı veya ahşap kaplama, üstten uzaklığı en 

az 1.5 m olmalıdır (Şekil.56). 
� Karşısında duran yapı elemanlarına, örneğin balkonun ahşap parmaklığı, uzaklığı en az 1 m 

olmalıdır (Şekil.57). 

 
 

Şekil.53 Dış duvara monteli hermetik kombi [5]. 

 
 

Şekil.54 Dış duvara monte edilmemiş hermetik cihaz 
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Şekil.58 Hermetik cihaz bacalarının balkon çıkış mesafeleri [33]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil.55 Hermetik cihaz bacasının yanabilir 
malzemelere mesafeleri. 

 

Şekil.56 Hermetik cihaz bacasının çatı altındaki 
konumu. 

 
 

Şekil.57 Hermetik DG soba bacası ve balkon 
duvarı mesafesi. 
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Balkonlardaki Çıkış Ağızları : Balkonlar alan olarak çok sınırlıdırlar. Bir temas tehlikesi (örneğin asılan 
çamaşırlarla, havalandırılan giysilerle, çocuk arabalarının konmasıyla) her zaman vardır.  Su ısıtıcıları 
dış duvar bağlantılarının ağzının döşemeden 2 m.'den daha yukarıda olması halinde koruyucu kafes 
gereksizdir. 
 
Koruma kapağı (kafes) dış duvar yüzeyine, atık gazı atan parçalara hiç bir metalik bağlantı olmaksızın 
tespit edilir. Kafes açık kesit alanı Max. 10 cma olmalıdır.  Egzost gaz ağzı çepeçevre en az 8 cm 
korunmuş olmalıdır. 
 
Đçeri çekilmiş balkonlarda (üç tarafı ve üstü kapalı) dış duvar soba veya su ısıtıcıların dışa açılan ağzı 
bulunamaz. 
 
Açık alanlarda Baca Gazı Borularının Yüksekliği : Darbeye dayanıklı muhafazası olmayan baca 
borularında, 
 

� Açık alanda, alt kenarından ölçülmek üzere minimum yükseklik 30 cm olmalıdır (Şekil.59). 
� Đnsanların geçtiği yerlerde, örneğin kaldırımlarda, borunun alt kenarından ölçülmek üzere min. 

yükseklik 2 m olmalıdır.  Yanmış gaz baca çıkışları yaya geçitlerine açılıyorsa ve zeminden 
yükseklik 2 m'den az ise. darbeye dayanıklı yanmayan malzemeden bir kapakla korunurlar. 
(Yalnız C 1 cihazları için geçerlidir).  Kaldırımlara cepheli yarı bodrum binalar için, gerekli 
emniyet tedbirleri alınmak şartıyla bu yükseklik en az 1 m olabilir  (Şekil.61).  

 

 

 
Şekil.59 Açık alanda hermetik sobanın baca 

yüksekliği. 

 
 

Şekil.60 Hermetik cihazın dışarı baca çıkış 
mesafesi [29]. 
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Araçların bulunduğu veya geçtiği yerlerde, örneğin: 
 

o Binanın yanındaki park yerlerinde, 
o Binanın yanından geçen yollarda ve  
o Baca çıkışına darbe olması muhtemel yerlerde, 

 
Araçların çarpmasına veya diğer zararlarına karşı ek olarak koruma  önlemi alınmalıdır.  C 3.3 
cihazların yanmış gaz çıkışları yayalar için olduğu gibi araç trafiği olan yollarda da zemininin en az 2 m 
üzerinde olmalıdır. (C 3.3 vantilatör yardımıyla yanmış gaz atan cihazlar.)  Baca çıkışları paslanmaz 
veya galvaniz çelik tel örgü kafeslerle korunmalıdır (Şekil.62).  

 

 
 

� Hermetik kombi veya şofbenlerin baca çıkışları kar,yağmur suyu vb. girmemesi için aşağıya 
doğru en az 1-2o ‘lik bir eğimle montaj yapılmalıdır (Şekil.63). 

� Bina Cephelerindeki Çıkış Ağızları ; Dışa açılan yanmış gaz boru ağızları arasında ve bu 
borularla havalandırma delikleri arasında yanlara ve yukarıya doğru en az 2,5 m mesafe 
olmalıdır (Şekil.63).   

 
o Bu mesafeler bulunsa bile aynı cephede çıkış ağızlarını yoğunlaştırmak uygun değildir.   
o Ayrıca bu cihazların atık gaz çıkış ağzı. pencere alt kenarının 30 cm. altında olmalıdır. 

 
Zemin Seviyesinin Altındaki Çıkış Ağızları ; Zemin seviyesinin altında (Örneğin bodrum katlarda) C1 
ve C33 türünden cihazlar yalnız her cihazın yanma havası ve yanmış gaz boru hatları kendine ait 
kanallara (Kuranglez] açılıyorsa tesis edilebilir. Yanma havası-yanmış gaz borusu ağzı, boru üst 
kenarından ölçülmek üzere kanal çıkış ağzının belirli bir miktar altında olmalıdır. 

 
 

Şekil.62 Hermetik cihaz bacalarının trafiğe açık 
yerlerde konumu [29]. 

 
 

Şekil.61 Hermetik cihaz bacalarının yaya 
trafiğine çıkış mesafesi [29]. 
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Şekil.67 Hermetik cihazların kabin içindeki 
konumu. 

� Gücü 14 kW’a kadar olan C 3.3 türü cihazlar için havalandırma kanalı uygulamasında; boru 
çıkış ağzının üst kenarı kanal üst kenarının en fazla 4 m altında olabilir.  Alt kenar, kanal 
tabanının ≥ 300 mm üzerinde olmalıdır ve kanalın serbest kesiti ≥ 0.5 m2 olmalıdır (Şekil.64). 

� Gücü 14 kW’ın üzerinde olan C 3.3 türü cihazlar için havalandırma kanalı uygulamasında; boru 
çıkış ağzının üst kenarı kanal üst kenarının en fazla 1.7 m altında olabilir.  Alt kenar, kanal 
tabanının ≥ 300 mm üzerinde olmalıdır ve kanalın 
serbest kesiti ≥ 0.75 m2 olmalıdır (Şekil.65). 

� Kanal, tesis odası veya diğer odalar ile açılabilen bir 
pencere veya havalandırma deliği üzerinden 
bağlantılı olmamalıdır.  

� Binaların en üst katlarındaki dairelere ait, hermetik 
cihazların baca çıkışlarının bina aydınlığına 
verilebilmesi koşulları; üretici firmaya ait orijinal 
parçalarla düşey istikamette yükselme yapılmalı ve 
aydınlık bitim noktasına ulaşılmalıdır. 

 
o Dikey mesafedeki toplam baca uzunluğu 

müsaade edilen sınırlarda kalmalıdır.   
o Ayrıca, çıkış yapılan nokta ile çatı mahyası 

arasındaki mesafe, aydınlıktan kaç adet 
dairenin yararlandığı ve pencerelerin durumu 
değerlendirilmelidir. 

 
� C tipi cihazlarda yanma havası ve atık gaz boru çıkış 

ağızları yakıl pompaları ve yakıl depolarından en az 5 
m yatay uzaklıkla olmalıdır. 

� Baca çıkışı çatı üzerinden en az 40 cm yükseklikte 
olmalıdır (Şekil.66). 

 
Şekil.63 Hermetik cihaz 

bacalarının trafiğe açık yerlerde 
konumu [29]. 
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Şekil.65 Anma ısı gücü 14 kW’dan fazla 
olan cihazlarda şaft kesiti [24], [33]. 

 
 

 
 

Şekil.64 Anma ısı gücü 14 kW’a kadar olan 
cihazlarda şaft kesiti [30], [33]. 
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a)    b)    c) 

 
Şekil.66 Hermetik cihaz bacalarının çatıdaki konumu [29]. 

a) Eğik çatıdan yan çıkış, b) Eğik çatıdan dik çıkış, c) Düz çatıdan dik 
çıkış. 

Cihazın çatı katlarına veya çatı/teras altındaki odalara monte edilmesi durumunda; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taze hava borusundaki yüzey sıcaklığı 85o C’ın altında olduğu için yanıcı inşaat malzemelerine olan 
mesafelerde asgari bir sınırlama söz konusu değildir. 
 
Hermetik cihaz bir kabin/dolap içine monte edilmiş ise bakım ve onarım için gerekli olan mesafeler 
Şekil.67’de verilmiştir. 
 
Cihazın ısınmasını önlemek amacı ile kabinin sürekli havalandırılması gerekir.  Bu nedenle kabinin alt 
ve üst kısmına havalandırma menfezleri açılır (Tablo.2).  Bu menfezlerin 24 ve 28 kW’lık kombiler için 
örnek ölçüleri Tablo.3 ‘de belirtilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabin Menfezleri 
Doğrudan dış 
hava ile irtibatlı 

menfezler 

Đç mekan ile 
irtibatlı 

menfezler 
Menfez 
Yeri 

Cihazın anma ısıl gücünün her kW’ı 
için cm2 olarak 

Üst 4.5 9 
Alt 4.5 9 

Tablo.2 Hermetik cihazların kabin 
uygulamalarında menfez kesitleri [28]. 

Kabin Menfezleri Cihazın 
Isıl Gücü 

Menfez 
Yeri Doğrudan dış 

hava ile irtibatlı  
Đç mekan ile 

irtibatlı  

24 kW 
Üst 
Alt 

110 cm2 220 cm2 

28 kW 
Üst 
Alt 

130 cm2 260 cm2 

Tablo.3 Kombi kabin uygulamalarında menfez kesitleri [29]. 
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7 YOĞUŞMALI CĐHAZLARIN MONTAJI  
 
Yoğuşmalı cihazlar, normal işletme şartları ve belirli işletme sıcaklıklarında, ısıtma amacı ile TS EN 677 
standardında belirtilen verim şartlarının sağlandığı ve yanma ürünlerindeki su buharının kısmen 
yoğuşması neticesinde su buharının gizli ısısından yararlanmak amacı ile dizayn edilen cihazlar olup 
hermetik (kapalı yanma odalı) ve fanlı olduklarından baca gazlarını özel konsantrik baca setleri ile 
yapabilirler.  Bununla birlikte atık gaz setindeki taze hava almayı sağlayan dış baca kullanılmadığında 
taze hava ortamdan sağlanabilir ve bu durumda da bacalı cihaz gibi işletilebilir.  Bu nedenle yoğuşmalı 
cihazların 5. bölümde bahsedilen bacalı cihazlar veya 6.bölümde bahsedilen hermetik cihazlarla aynı 
işletim kurallarına göre çalıştırılabilirler. 
 
 
7.1 Yoğuşmalı Cihazların Genel Montaj Kuralları 
 
Kazanın montajı yerel gaz dağıtım kuruluşundan veya ilgili tesisatçılar birliğinden yetki belgeli olması ve 
montajın yürürlükteki iç tesisat standart ve şartnamelerine göre yapılması gerekmektedir. 
 

� Kazan ve aksesuarının ağırlığın taşıyabilecek sağlamlıkta ve düz olması kaydıyla bir dış duvarın 
iç yüzüne- ve bazı ara duvarlara kazan monte edilebilir. 

� Kazanın monte edildiği yerde yoğuşuğun atılabileceği uygun bir gider olmalıdır. 
� Emniyet valfı çıkışı görülür bir yere olmalı ve çıkan su veya buhar insanlara ve mülke zarar 

vermemelidir. 
� Kazan bir oda veya iç mekana monte edildiğinde kazan içinde bulunduğu oda veya iç mekanın 

sabit bir hava çıkış yeri olmasına ihtiyaç duymaz. 
� Kazan bir dolap içine monte edilecekse, dolap veya bölmenin soğutulması için üstte ve altta 

havalandırma delikleri olmalı ve her iki delikte aynı duvarda dış havayla irtibatlı olmalıdır. 
 
 
7.1.1 Standart Bacalı Kullanımlarda (B23) 
 
THRĐ kazan yoğuşma sistemine göre çalıştığından kapalı drenaj çıkışı kullanır. Doymuş su buharı ihtiva 
eden yanma ürünleri baca kaplaması üzerine yoğunlaşır. Bu nedenle yoğuşuk atık gaz bağlantısı (baca) 
alt tarafta toplanıp uygun bir drenajla atılmalıdır.  
 

 
Şekil.68 Yoğuşmalı cihazın bacalı uygulaması [34]. 
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� Yoğuşuk asit karakterli (PH=4) olduğundan paslanmaz çelik baca kanalı kullanılmalıdır. 
� Bacanın durumu kesit alanının açıklığının normal bacaya yanma ürünlerinin atılmasına elverişli 

olduğu kontrol edilmelidir. Hasarlı kısmı varsa, baca hattı içinde standartlara uygun olarak 
onarımı yapılmalıdır. 

� Eğer kazan mekanik olarak atık gazın tahliye edildiği bir binaya bağlanmışsa bu donanımın 
negatif basınç yapmamasına dikkat edilmelidir. 

� Standart baca bağlantısı bacaya doğru %2 lik eğimle bağlanmalıdır. Çapı kazanınkinden küçük 
olan eğilmez baca kullanılmalıdır. 

 
 
7.1.2- Hermetik Baca Sistemlerinin Montaj Şartları  
 
Montaj standartları kurallarına göre Üç zorunlu uzaklık bulunmaktadır; 
 
- A= 0.40 m: yanma ürünleri çıkış ağzının herhangi bir açıklığa olan minimum mesafesi, 
- B=0.60 m: yanma ürünleri çıkış ağzının herhangi bir havalandırma hava girişine olan mesafesi, 
- C=1.80m: yere 1.80 metreden daha yakın olan hermetik atık gaz atma ve temiz hava aksesuar 

ağzının herhangi bir şekilde kurcalanarak cihazın normal çalışmasının engellenmemesi 
gerekmektedir. 

 

 

 
 

Şekil.69 Yoğuşmalı cihazların hermetik baca uygulaması [34]. 
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Doğrudan dışarı açılan ve yere olan mesafesi 1.80 m den az olan hermetik çıkışlar (meskun olan veya 
olmayan bir yere), yoğuşuk tesisatı dışında, gazı duvara paralel olarak  yönlendirecek sabit  deflektörlü 
olmalıdır. 
 
Önerilen mesafeler: 
D=0.30 m: Yanma ürünleri çıkış ağzının üst kısmındaki bir çatı veya balkona olan mesafesi. 
E= 2.00 m: Yanma ürünleri çıkış ağzının bitkiden yapılmış çit veya bitkiden olan mesafesi, 
F=0.10 m: Yanma ürünleri çıkış ağzının bir su kanalı veya drenaj borusuna olan mesafesi. 
 
 
Dikey hermetik baca kitiyle tahliye (C33) ; Önceki 
bölümlerde baca ile ilgili belirtilen montaj talimatları dışında 
dikey hermetik baca çıkışının temiz hava girişi ile çatı 
arasında en az 30 cm mesafe olmalıdır. 
 
Aynı zamanda iki baca terminalinin de birbirine yakınlığı da 
düzenlenmiştir. Yan yana iki terminalin de aynı yatay 
düzlemde olması önerilir.  Eğer bu sağlanamazsa, alttaki baca 
terminalinin ekseni en yüksek hava giriş terminaline en az 
0.40 m. uzakta olmalıdır. 
 

� Yatay parçalardan yoğuşuk toplanma riski nedeniyle 
kaçınılmalıdır. 

� 90° lik dirsekler yerine 45°lik dirsekler tercih 
edilmelidir. 

 
 
 
 
7.2 Kaskad Sistem Tesisatları 
 
Birden fazla cihazın hızlandırma 
parçalarının, yatayda oluşturulacak 
kollektör ile ortak bir duman kanalına 
bağlanması ve baca gazlarının 
atmosfere atılmasının ortak bir baca 
ile yapıldığı sistemdir(Şekil. 71). 
 
Yoğuşmalı kazanların kaskad 
(paralel) işletilmesi ile yüksek 
kapasitelere çıkmak mümkündür.Bu 
tür bağlantılarda bütün kazanlaraynı 
anda veya güç ihtiyacına göre sıralı 
olarak devrededir, ancak her birinin 
gücü düşük tutulabildiği için daha 
konforlu ve verimli bir işletme 
sağlanır.  Bu tür kazanların özel 
kumanda elemanları kontrolü 
sayesinde kazanlar, birbiri ardınca 
çalışır veya dururlar.  Böylece bir 
kazanın minimum gücünden kaskad 
sistemin toplam gücü arasında 
çalışan ve tam modülasyonlu bir 
sistem kurulmuş olur. 
  

Şekil.71 Yoğuşmalı 11 adet cihazın kaskad bağlantısı ile 10-
550 kW’lık bir kazan dairesi [35] 

 
 

Şekil.70 Yoğuşmalı cihazların dikey 
hermetik baca uygulaması [34]. 
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Duman kanalları ve bacalar yoğuşma suyuna mukavim olmalıdır. 
 
Kaskad sistemlerde cihazlar ile baca arasındaki atık gaz bağlantısı (duman kanalları) ve bacalar, üretici 
firmaya ait sistem sertifikasyonuna sahip olmalı veya TSE den pozitif basınçlı bacaların imalatı 
konusunda "imalata yeterlilik belgesi" almış baca firmaları tarafından yapılmalıdır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Konutlarda kullanılabilen bireysel amaçlı Doğalgaz cihazları, çalışma prensipleri ve montaj için gerekli 
şartların bilinmesi doğru cihaz seçiminde önemli rol oynar.  Bu nedenle cihaz seçiminden önce, cihazın 
çalışacağı ortamın ve atık gaz tahliye sisteminin nasıl olacağına önceden karar verilmelidir.  Ayrıca 
Doğalgazlı cihazların çalışma prensiplerinin iyi bilinmesi (özellikle bacalı cihazların) havalandırma ve 
atık gaz tahliye sistemlerine neden önem verilmesi gerektiğini de açıklamaktadır.  Bacalı cihazların atık 
gaz tahliyesinde bacanın çok büyük bir yeri olduğu açıktır.  Ancak ülkemizde bina bacalarının standart 
olmayışı ve herhangi bir yetkilendirmeye tabi olmayan inşaat çalışanları tarafından yapılmış olması 
gerekli özenin gösterilmemesi ve yanlış inşa edilmesine de neden olmaktadır.  Bu nedenle bu yazıda da 
tanıtılan hermetik cihazların atık gaz tahliyesinde problemsiz olması ve havalandırma (taze hava) 
ihtiyacı olmaması nedeni ile şehirlerin yerel gaz dağıtım şirketleri tarafından da tercih edilmesine neden 
olmaktadır.  Malum sebepler üzerine bacalı cihazların devreye alınması da zorlaşmaktadır.  Bu da 
konutlarda kullanılacak Doğalgazlı bireysel ısıtma cihazlarında mümkün olduğu kadar hermetik yapılı 
modellerin kullanımının tercih edilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] DOĞAL GAZ TÜKETĐCĐ EL KĐTABI, DOSĐDER Yayınları, 2.Baskı, Ocak 2003. 
[2] SAKAN, K., “ĐGDAŞ Doğalgaz El Kitabı”, ĐGDAŞ, Đstanbul,Syf: 38 Mart 1997 
[3] “Gaz Tesisatı Cep Kitabı”, MMO Yayın No:150, Ankara, Mart 1995 
[4] ÖZTÜRK, S., “DOĞALGAZ VE UYGULAMALARI”, Ankara, Sistem Ofset,Syf:27-31, 148 Şubat 

1991 
[5] DAĞSÖZ, A.K., “DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM EL KĐTABI”, Alfa Teknik Yayınlar, 1.Baskı, Syf:36,67-

, 1995 
[6] E.C.A.-EMAS A.Ş., “Tam Otomatik Gazlı Şofben” ürün broşürü, Đstanbul, Ocak 2001. 
[7] http://home.howstuffworks.com/water-heater2.htm, internet sitesi, Haziran 2005. 
[8] ARISTON “Kombi-Termosifon-Şofben-Klima” ürün kataloğu, 2004. 
[9] ŞAHĐN, K., “DUVAR TĐPĐ YOĞUŞMALI ISITICI CĐHAZLARIN VERĐMLERĐ, EKONOMĐKLĐĞĐ VE 

TESĐSAT UYGULAMALARI”, 1.Đzmir DOĞALGAZ GÜNLERĐ Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No: 
E/2002/312-1, Syf.59-77, Đzmir, Aralık 2002. 

[10] Yoğuşmalı Kat Kaloriferi CERAPUR Genel Bilgiler Kataloğu, BSH Grünberg Ev Aletleri Tic. A.Ş. 
Yayınları, Syf.:7, 2002 

[11] HEPARKAN, H., “ISITMA SĐSTEMLERĐNĐN SEÇĐMĐ”, Emas Teknik Yayınları:01, Syf.30-31, 
Đstanbul, 2004. 

[12] http://www.repairclinic.com/0100_4.asp, internet sitesi, Haziran 2005. 
[13] E.C.A.-EMAS A.Ş., “Doğalgaz ve Tüpgaz Sobaları Ürün Katalogu”, Nisan 2004. 
[14] E.C.A.-EMAS A.Ş., “DÖKÜM GÖVDELĐ BACALI DOĞALGAZ/LPG SOBASI” Montaj, Kullanma, 

Bakım Kılavuzu”, 2004 
[15] E.C.A.-EMAS A.Ş., “3 kW HERMETĐK DOĞALGAZ/LPG SOBASI” Montaj, Kullanma, Bakım 

Kılavuzu”, 2000 
[16] E.C.A.-EMAS A.Ş., “ŞÖMĐNE TĐPĐ DOĞALGAZ SOBASI BACALI LPG SOBASI” Montaj, 

Kullanma, Bakım Kılavuzu”, 2005 
[17] http://jotulflame.com/acadia2.html internet sitesi, 30 Haziran 2005. 



 
  __________________________________________________________________________________________  113 _______

 

                                          
                                                                                                   
 

Doğal Gaz Semineri 

[18] E.C.A.-EMAS A.Ş., “Villa Tipi Atmosferik Döküm Kat Kaloriferi Ürün Broşürü”, Mart 2004. 
[19] E.C.A.-EMAS A.Ş., “KAT KALORĐFERĐ / KKL” Montaj, Kullanma, Bakım Kılavuzu”, 2000 
[20] E.C.A.-EMAS A.Ş., “Sıvı Yakıtlı Çelik Gövdeli Kat Kaloriferi Ürün Broşürü”, Mart 2005. 
[21] URALCAN, Đ.Y., “SICAK SU KAZANLARI” ISKAV Teknik Kitaplar Dizisi No:03, Syf.68-69, 

Đstanbul, 2004. 
[22] E.C.A.-EMAS A.Ş., “EUROSTAR-Heatronic Bacalı Kombi Montaj Kılavuzu”, Ocak 1999. 
[23] E.C.A.-EMAS A.Ş., “EUROSTAR-Fanlı-Bacalı Kombi Ürün Broşürü”, Aralık, 1997. 
[24] E.C.A.-EMAS A.Ş., “EUROSTAR-Hermetik Kombi Montaj Kılavuzu”, Aralık, 1997. 
[25] E.C.A.-EMAS A.Ş., “NOVASTAR-Hermetik Kombi Montaj ve Kullanım Kılavuzu”, 2002. 
[26] ERAL, H., “MODERN YOĞUŞMALI KAZANLARDA KULLANILAN YANMA KONTROL 

SĐSTEMLERĐ”, V.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler kitabı, MMO Yayın 
No:E/2001/269-1, S.607-611, Đzmir, Ekim 2001. 

[27] E.C.A.-EMAS A.Ş., “THRi Serisi Gaz Yakıtlı Duvar Tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazları Katalogu”, 
Nisan 2005. 

[28] ĐGDAŞ A.Ş., “BĐNALAR ĐÇĐN DOĞAL GAZ TESĐSATI TEKNĐK ESASLARI”, Yayın No:16, 
Đstanbul, 2.Baskı/Haziran 2005. 

[29] E.C.A.-EMAS A.Ş., “Confeo- Kombi Kullanma ve Montaj Kılavuzu”, 2004. 
[30] “KAZAN ve BACA”, MMO Yayın No:155, Ankara, Eylül 1993. 
[31] E.C.A.-EMAR A.Ş., “KOMBĐ MONTAJ EL KĐTABI”, Đstanbul, Ocak 2000. 
[32] ĐGDAŞ A.Ş., “DOĞAL GAZ TESĐSATLARINDA BACA UYGULAMASI”, Yayın No:8, Đstanbul, 

Ağustos 2000 
[33] “ŞEMALARLA BĐNA ĐÇĐ DOĞAL GAZ TESĐSATI”, MMO Yayın No:145/3, 3.Baskı, S.71, 

Đstanbul, 2000. 
[34] E.C.A.-EMAS A.Ş., “THRi 10-50 Serisi Gaz Yakıtlı Duvar Tipi Yoğuşmalı Isıtma Cihazları 

Kullanım ve Montaj Kılavuzu”, 2004. 
[35] E.C.A.-EMAS A.Ş., “Yoğuşmalı Isıtma Cihazları Eğitim kitabı”, 2002. 
 
 
 
 
ÖZGEÇMĐŞ 
 
Kenan ŞAHĐN 
 
1970 Sivas-Đmranlı doğumludur.  1994 yılında Đ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
bölümünü ve 1996’da da Kocaeli Üniversitesi Makine Müh. Bölümünü bitirerek Yüksek Lisansını 
tamamlamıştır. 1999 yılından beri E.C.A. Isı Grubu/EMAS A.Ş.’de Teknik Destek ve Eğitim Sorumlusu 
olarak çalışmakta ve halen bayilere ve Emas A.Ş. personeline ısıtma –soğutma konularında ürün/sistem 
eğitimlerini vermektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir. 


