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ISITMADA OTOMATİK KONTROL BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
MOTORU VANA KUMANDA DEVRELERİ

AQUATROL 2000 KAZAN KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

Bir apartman uygulaması için şematik devre resmi (Honey well)

•	 Dış ha va sı cak lı ğı na bağ lı 3 yol lu ka rı şım va na sı kon tro lü
•	 Isıt	ma	 dev	re	si	 ve	 kul	la	nım	 sı	cak	 su	yu	 için	 ay	rı	

za man prog ram la rı
•	 Bi	na	nın	is	te	ni	len	sa	at	te	ısın	ma	sı	nı	sağ	la	ya	cak	şe	kil

de op ti mum – start prog ra mı
•	 Oto	ma	tik	yaz	/	kış	ge	çi	şi
•	 Ma	nu	el	ya	da	adap	tif	ısı	eğ	ri	si	aya	rı
•	 Isıt	ma	ve	kul	la	nım	su	yu	dev	re	si	ih	ti	ya	cı	na	bağ	lı	ola

rak ka zan su yu sı cak lı ğı nın dü şü rül me si

•	 İh ti ya ca bağ lı ola rak 2 ka za nım sı ra lı ça lış tı rıl ma sı
•	 Yaz	sü	re	sin	ce,	ısıt	ma	sir	kü	las	yon	pom	pa	sı	ve	3	yol	lu	

va na nın eğ zer si zi ile ki reç len me den olu şa cak arı za la rın 
ön len me si

•	 Mi	ni	mum	ka	zan	su	yu	sı	cak	lı	ğı	aya	rı	ile	ka	za	nın	yo	ğuş
ma ya kar şı ko run ma sı

•	 Brü	lö	rün	 dev	re	ye	 gi	rip	 –	 çık	ma	 sa	yı	sı	nı	 be	lir	le	ye	rek,	
ener ji ta sar ru fu ve brü lör öm rü nü uzat ma
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AQUATROL 2000 SİSTEMİ İÇİN ELEKTRİK BAĞLANTILARI
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YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNİN HESABI

Döşemeden ısıtma sisteminde hacme verilen ısı, döşeme altına yerleştirilen ve içniden 40-60°C gibi düşük 

sıcaklıklarda su geçen plastik boru ile sağlanır. Boru malzemesi olarak çelik, bakır, alüminyum veya sıcaklığa ve 

basınca dayanıklı plastikler kullanılmaktadır. Korozyona dayanıklılık, ucuz ve kolay döşenebilmesi gibi nedenlerle 

günümüzde döşemeden ısıtmada kullanmak amacıyla tercih edilen plastik boruların uzun ömürlü, kolay büküle-

bilir, korozyona dayanıklı ve donma noktasının altındaki sıcaklıklarda darbeye dayanıklı olması istenir. Günümüz-

de bütün bu özellikleri sağlayan döşemeden ısıtma boruları içinde en çok kullanılanlar PE-Xb, PE-Xc ve PP-R bo-

rulardır. Kullanım sırasında sistemin daha uzun ömürlü ve aksaksız çalışması için oksijen bariyerli plastik borula-

rın tercih edilmesi yerinde olur.

YERDEN ISITMA BORULARININ DÖŞENMESİ

Döşemeden ısıtma sistemlerinde boruların döşenmesinde kullanılabilecek farklı döşeme desenleri mevcuttur.

Pratikte bu döşeme şekillerinden en çok tercih edilen belli başlıları aşağıda daha detaylı olarak prensip şema-

ları ile birlikte açıklanmıştır.

Paralel Modülasyon

Şekil2'de	görüldüğü	gibi	bu	tip	döşeme	deseninde	döşeme	sıcaklığında	önemli	farklar	meydana	gelmektedir.	

Grafikte görüldüğü gibi sıcaklık su giriş tarafından itibaren çıkış tarafına doğru döşeme sıcaklığı sürekli düşmekte-

dir. Döşeme modülasyonu olarak paralel modülasyon tercih edilecekse sıcaklık düşüşünün en kritik dış duvardan 

en sıcak iç duvara olacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Daha küçük modüller de kullanılabilir.
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Spiral Modülasyon

Şekil	3'te	ve	grafikte	görüldüğü	üzere	bu	döşeme	şeklinde	döşeme	sıcaklığının	sabit	kaldığı	görülmektedir.	

Spiral modülasyon uygulamasında odanın ısı kaybının fazla olduğu pencere, dış duvar gibi kısımlarda sık, ısı kay-

bının az olduğu kısımlarda ise seyrek boru döşemesi yapılarak aynı modülasyonda farklı modül uygulaması oluş-

turulabilir.

Birden fazla modülasyonlu planlanan hacimler genellikle spiral tipte tasarlanır. Modülasyondaki toplam boru 

uzunluğu (gidiş/dönüş dahil) çok uzarsa basınç kayıpları artar ve modülasyondaki basınç kayıpları ile olan denge 

bozulur. Bu yüzden her modülasyonda toplam boru uzunluğunun 80 m olması tavsiye edilir. Bu nedenle çok bü-

yük	hacimlerde	farklı	modülasyonların	ayrı	ayrı	beslenmesi	gerekmektedir.	Böyle	bir	uygulama	Şekil5	a	ve	b'de	

gösterilmiştir.

Sistem dizaynı yapılırken modüller ara-

sında basınç dengesine dikkat edilmez ise 

sıcak su düşük basınç bölgelerine gidece-

ğinden ısıtmada dengesizlikler ortaya çı-

kar. Bunu önlemek için basınç ayarlayıcıla-

ra ihtiyaç duyulacaktır. Böyle olmaması için 

tüm modülasyonların toplam boru uzunluk-

larının eşit tutulmasına çalışılmalıdır.

BORULAR ARASINDAKİ MESAFE

Mekanların toplam ısı yüklerini belirli bir döşeme yüzeyinden optimum şekilde karşılayabilmek ve mekan içe-

risindeki ısıl ve fiziksel koşullara uyum gösterebilmek için hem boru aralığının hem de boruların döşeniş deseni-

nin seçimi ve uygulaması son derece önemlidir. Boru aralığı (modül) komşu iki borunun merkezleri arasındaki me-

safedir.

Genellikle	50,	100,	150,	200,	250,	300	ve	350	mm'lik	modülasyon	seçilmektedir.

Her bir m2 döşeme yüzeyinde kullanılan boru uzunluğu yaklaşık olarak, 
At
L

M
1000

=  (m/m2) Modül M (mm) for-

mülünden bulunur.


