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1. Giriş ve Sistem Tanımı

Bu bölümde binanın bulunduğu yerin konumu, iklim bilgileri ile binanın genel tanımı, geometrisi
ve mevcut mekanik sistemler ile ilgili bilgi verilmektedir.

1.1 Bina
Tablo 1: Türkiye Uygulama Binası Özet Bilgisi

Bina Adı

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Ve Arastirma Hastanesi A-B-D Blok

Şehir

Aydın Merkez

İnşaat bitirme yılı

2009

Bina fonksiyonu

Hastane

4

Toplam kullanıcı sayısı
(personel / ziyaretçi
/yerleşik)

587 hasta, 454 personel, günlük ortalama 1.000 ziyaretçi ve 100 yerleşik

• Herhangi bir ısıtma / soğutma talebi olmaksızın depolama alanları vb hariç
toplamda 43.187 m²'lik bir güce ihtiyaç duyulmaktadır.

Alan

• A Blok: 19.467 m² (toplamın% 45'i)
• B Blok: 13.320 m²
• C Blok: 10.400 m²
• D Blok: 10.400 m²
• A Blok: 1 kat zemin altı / zemin dahil 9 kat

Katlar

• B Blok: 1 kat zemin altı / zemin dahil 4 kat
• C Blok: 1 kat zemin altı / zemin dahil 4 kat
• D Blok: 1 kat zemin altı / zemin dahil 3 kat
HVAC Sistemi

Isıtma sistemi doğal gazla çalışmaktadır. 2009 yılında 13 MW gücünde 2 adet
kazan yerleştirlmiştir. 2008 yılında 166 fan-coil yerleştirilmiştir. 2008 yılında
soğutma sistemi için toplam 11.6 MW gücünde 3 elektrikli ısı pompası
kurulmuştur.

Enerji Kaynağı

Elektrik ve doğal gaz.

Diğer Yorumlar

Bina 8:00 - 17:00 saatleri arasında dışarıya hizmet verir ve gece için bekçisi vardır.
Haftanın her günü saat 13:30 ile 14:30 ziyaretçi saatidir.

Tablo 2: Yıl Boyu Bina Kullanımı
Oca

Şub

Mar

Nis

May

Haz

Tem

Ağu

Eyl

Eki

Kas

Ara

Çalışan

100

100

100

95

95

90

90

85

90

93

100

100

Ziyaretçi

100

100

100

100

100

100

96

84

95

87

100

100

Yerleşik

100

100

100

100

100

100

96

84

95

87

100

100

AY
BİNANIN
KULLANIM
YÜZDESİ (%)
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1.1.1 Bina Tasviri
Türkiye uygulama binası, İzmir'in 100 km güneydoğusunda bulunan Aydın ilindeki Adnan
Menderes Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan hastane kompleksinin bir binasıdır. Hastane
kompleksinin A, B ve D Blokları 2009 yılında, C blok ise 2018 yılında tamamlanmıştır. Toplam
alanlar A Blok için 19.467 m², B Blok için 13.320 m², Blok C ve Blok D için 10.400 m²’dir. (Tablo
1). Binaların çoğu 7/24 kullanımdadır. Bütçesel kısıtlardan dolayı, BRICKER Projesi’nin pasif
sistemler önerileri sadece A Bloku için uygulandığından, diğer bloklar simülasyon için gölgeleme
yaratan çevredeki diğer binalar olarak kategorisinde kabul edilmişlerdir. A Blok 485 hasta yatağı,
102 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 587 yatak kapasitesine sahiptir. Hasta odaları
çoğunlukla iki ve dört kişiliktir. Odaların hepsinde banyo, tuvalet, televizyon, mini buzdolabı,
telefon, merkezi klima sistemi, hemşire çağrı sistemi ve sıcak su her zaman bulunmaktadır. Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 104 profesör, 30 doçent, 85 yardımcı doçent, 3
uzman doktor, 218 araştırma görevlisi ve 440 akademisyen bulunmaktadır. Hastanede 325
hemşire ve 818 personel, 587 hasta, günlük ortalama 1000 ziyaretçi ve 100 sürekli tedavi gören
hasta bulunmaktadır.

Şekil 1: Türkiye uygulama binasının ön görünüşü

Binanın tahmini yıllık enerji tüketimi ton petrol eşdeğeri olarak verilmiştir. Blok A’ya özgün
enerji izleme cihazları bulunmadığından, enerji arızası ısıtma / soğutma yükleri (Türk
Standartlarına göre), kurulu ekipman gücü ve ekipman çalışma süreleri kullanılarak tahmin
edilmiştir. Şekil 2'de gösterildiği gibi, toplam enerji tüketiminin % 63.5'i HVAC ve sıhhi sıcak su
sistemi tüketimi, kalanı aydınlatma ve cihazlardan kaynaklanan saf elektrik tüketimidir.
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Öngörülen Enerji Dağılımı (TPE/yıl)
5% - 23,26

37% - 166,35

41% - 189,06

6% - 28,38
11% - 48,6
Aydınlatma ve gereçler

Elektrik ile ısıtma

Elektrik ile soğutma

Doğalgaz ile ısıtma

Doğalgaz ile sıcak su kullanımı

Şekil 2: Ton petrol eşdeğeri olarak A blokun tahmini enerji dağılımı

1.1.2 Hastane Enerji Tüketimi Bilgileri
Miktar
2012

2017

Ay
kWh

Sm³

kWh

Sm³

Elektrik

Doğal Gaz

Elektrik

Doğal Gaz

Ocak

613.242

185.791

911.547

234.197

Şubat

646.884

150.798

829.647

170.822

Mart

701.190

96.104

907.415

93.425

Nisan

674.478

32.765

896.251

54.282

Mayıs

753.606

5.038

1.230.025

19.850

Haziran

1.239.966

4.969

1.456.232

11.424

Temmuz

1.464.246

0

1.793.371

6.718

Ağustos

1.344.231

1.555

1.914.835

14.248

Eylül

946.524

0

1.267.359

0

Ekim

721.803

1.627

966.243

31.645

Kasım

648.408

39.302

909.708

106.814

Aralık

676.557

126.879

903.534

134.373

10.431.135

644.828

13.986.167

877.798

TOPLAM
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1.2 Bina Geometrisi
Türkiye uygulama binası, nispeten karmaşık bir yapıya sahip bir hastane binasıdır. Şekil 3'de
görülen ana giriş, binanın kuzey-batı tarafında yer almaktadır. 2. ve 7. katların planları aynıdır,
zemin kat ve birinci kat ise ön giriş ve arkadaki kafeterya için ilave alanlara sahiptir. 8. ve 9.
katlarda şartlandırma bulunmamaktadır ve HVAC bileşenlerini veya depolarını barındırır.
Yapının yoğunluk katsayısı 0.097 m²/m³'dür. Kullanım durumuna göre yapının alanlarının
dağılımı şöyledir: hasta odaları 11.809 m² (%60), ortak kullanım alanları 5.339 m² (%27), ofisler
749 m² (%4), konferans salonları 616 m² (%3), yoğun bakım odaları 576 m² (%3) ve diğer alanlar
598 m²'dir (%3). Diğer alanlar kafeterya, fizyoterapi ve şartlandırılmamış asansör alanlarını
kapsamaktadır.
3%
3% 3%
4%

60%

27%

Hasta odaları

Holler ve ortak alanlar

Ofisler

Toplantı odaları

Yoğun bakım odası

Diğer mekanlar

Şekil 3: Bina doluluk dağılımı

1.2.1 Bina Geometrisinin Basitleştirilmesi ve Termal Bölge Tanımlaması
Bina geometrisi, TRNSYS yazılımı ile uyumlu hale getirilmek için aşağıda gösterildiği gibi
basitleştirilmiştir. Basitleştirilmiş bölgelerin alanları gerçek alanlara eşit veya daha az tutulurken,
girinti çıkıntı gibi detaylar ortadan kaldırılmıştır. Kırmızı çizgiler basitleştirilmiş geometriyi
gösterirken, siyah çizgiler orijinal mimari çizimdir. Hasta odaları arasındaki küçük salonların
kapıları genellikle açık tutulduğu için, bu mekanlar hasta odalarına birleştirilmiştir. Toplam bölge
sayısını azaltmak için, başka amaçlar için kullanılan nispeten küçük alanlar da hasta odalarına
dahil edilmiştir.
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Şekil 4: Referans kata göre termal bölge tanımlaması

Şekil 4: TRNSYS yapı modelinin güney görünüşü
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Şekil 5: TRNSYS yapı modelinin kuzey’den görünümü

Şekil 6: Zemin ve 1. katın bölgelere ayrılışı
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Şekil 7: 2. ve 7. katların bölgelere ayrılışı

Termal bölgeleri tek tek belirlemek için “XX_YY_ZZ” şeklinde kısaltmalar kullanılmıştır.
Örneğin “F2_OF_14” kısaltmasında ikinci kattaki bir ofis bölge ve sonrasında her bir bölge, bir
artan sayı ile tanımlanır (ZZ, 1'den 18'e kadar).
Tablo 3: Bölgelerin İsimlendirilmesi (XX_YY_ZZ)

Kat(XX)

Mekan Tipi (YY)

0 (F0)

Hasta Odası (PR)

1 (F1)

Ofis (OF)

2 (F2)

Merdiven ve Ortak Alanlar (SC)

3 (F3)

Yoğun Bakım Ünitesi (IC)

4 (F4)

Kafeterya (CF)

5 (F5)

Fizyoterapi (FT)

6 (F6)

Konderans Salonu (CR)

7 (F7)

Asansörler (UN)
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Binanın şeffaf elemanları yerinde incelenmiştir. Modeli basitleştirmek için, aynı alandaki birden
çok pencere, toplam alanı sabit tutmak kaydı ile, bir büyük pencere olarak kabul edilir. Tavan
pencereleri de dikkate alınır.

Şekil 8: Yüzey tanımlaması ve birinci kat

Şekil 9: Yüzey tanımlaması ve 2. ve 7. katlar arasıTablo 4: Pencerelerin Geometrik Karakteri
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Yüzey

Bölge
Adı

Tipoloji

Brüt Yükseklik
[m]

Brüt Genişlik
[m]

Brüt Alan
[m2]

Net Alan
[m2]

Pencere Çerçeve
Alanı [m2]

1

F0_PR_12

Pencere

2.04

9.46

19.30

12.40

6.90

2

F0_PR_12

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

F0_SC_13

Pencere

4.20

0.75

3.15

2.52

0.63

4

F0_SC_13

Pencere

4.20

3.27

13.75

12.00

1.75

5

F0_OF_14

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

F0_OF_14

Pencere

1.00

10.50

10.50

7.50

3.00

7

F0_PR_09

Pencere

2.04

16.73

34.12

21.77

12.35

8

F0_SC_15

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

F0_CF_08

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

F0_CF_08

Pencere

2.04

6.32

12.89

8.26

4.63

11

F0_CF_08

Pencere

2.04

6.32

12.89

8.26

4.63

12

F0_CF_08

Pencere

2.04

6.32

12.89

8.26

4.63

13

F0_CF_08

Pencere

2.04

6.32

12.89

8.26

4.63

14

F0_CF_08

Pencere

2.04

6.32

12.89

8.26

4.63

15

F0_CF_08

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

F0_SC_16

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

F0_PR_05

Pencere

2.04

16.73

34.12

21.77

12.35

18

F0_OF_04

Pencere

1.00

10.50

10.50

7.50

3.00

19

F0_OF_04

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

F0_SC_03

Pencere

4.20

3.27

13.75

12.00

1.75

21

F0_SC_03

Pencere

4.20

0.75

3.15

2.52

0.63

22

F0_PR_02

Pencere

2.04

9.46

19.30

12.40

6.90

13

23

F0_PR_02

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

F0_OF_01

Pencere

2.04

1.58

3.22

2.07

1.16

25

F0_OF_01

Pencere

2.04

1.58

3.22

2.07

1.16

26

F0_PR_06

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

F0_PR_06

Pencere

2.04

18.96

38.68

24.79

13.89

28

F0_SC_16

Pencere

3.22

11.72

37.73

33.00

4.73

29

F0_SC_16

Pencere

3.22

10.82

34.83

30.30

4.53

30

F0_SC_16

Pencere

3.22

11.72

37.73

33.00

4.73

31

F0_PR_10

Pencere

2.04

18.96

38.68

24.79

13.89

32

F0_PR_10

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

F0_OF_11

Pencere

2.04

1.58

3.22

2.07

1.16

34

F0_OF_11

Pencere

2.04

1.58

3.22

2.07

1.16

35

F0_PR_12

Pencere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

F2_SC_07

Pencere

4.20

6.39

26.82

23.55

3.27

37

F4_SC_18

Pencere

2.04

3.16

6.45

4.13

2.31

38

F4_SC_17

Pencere

2.04

3.16

6.45

4.13

2.31

39

F0_SC_07

Çatı Penceresi

16.94

6.44

109.06

96.41

12.65

40

F1_CF_08

Çatı Penceresi
Yansıması

5.12

9

46.08

40.32

5.76

Çatı Penceresi
Gerçek

-

-

57.9

-

-
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1.3 Mevcut Sistemler
Bu bölümde binanın mevcut ısıtma, soğutma ve HVAC sistemleri hakkında bilgi verilmiştir.

1.3.1 Soğutma Sistemleri ve Boru Hatları Detayları
Binanın soğutulmuş su ihtiyacı (A Blok), tesisat binasında bulunan 4650 kW'lık bir Carrier 19XR
Santrifüj Çiller (Şekil 10) tarafından tedarik edilmektedir. Bu soğutucu, bir baypas valfinden diğer
bloklara da soğutulmuş su sağlayabilir.

Şekil 10: Taşıyıcı 19XR santrifüjlü çiller

Soğutucu çıkışından sonra, soğutulmuş su, binaya eşit akış oranlarında aktarılacak şekilde iki
DN300 borusundan akar (Şekil 11).
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Şekil 11: A Blok çiller evaporatörü manifold çıkışı

Şekil 12’de gösterildiği gibi, soğutulmuş su sirkülasyonu, hastanenin HVAC teknisyenleri
tarafından manuel olarak kontrol edilen 5 pompa tarafından sağlanır. Gerçekleştirilen enerji
etüdleri sırasında, teknisyenler genellikle 2 pompanın çalıştırılmasının yeterli debiyi sağladığını
ve bazen çok sıcak günlerde debiyi arttırmak için 3. pompayı çalıştırdıklarını belirtmişlerdir.
Pompaların geri kalanı yedek olarak kabul edilebilir.
Boru hattının su dönüş tarafı, gösterildiği gibi kapalı bir biriktirme tankı (40 m3) içerir. Bu tank,
Şekil 12'de gösterildiği gibi farklı blokların soğutulmuş su boru hatları arasında enerji transferine
neden olur. HVAC teknisyenleri, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde, akümülasyon tankı
tarafından sağlanan ısı transferini ve çiller çıkışları arasındaki bir by-pass hattını kullanarak (Şekil
12'de gösterilmemiştir), sadece bir soğutma grup ünitesi çalıştırılarak çoklu blokların soğumasını
sağladığını belirtmiştir. Çalışma koşulları dikkate alındığında, akümülasyon tankının ve by-pass
vanasının etkisi ihmal edilmeyebilir. Teknisyenler Blok A’nın soğutma grubunu diğer bloklara da
soğutulmuş su sağlamak için kullanacağından, “Blok A'nın çilleri” gibi bir kavram sorun
yaratmaktadır.
Bina bodrumunda, 2 adet DN300 boru (mor), Şekil 13'te gösterildiği gibi 4 çıkışlı (sarı) olan tek
bir manifolda bağlanmıştır. Bu noktada manifold monte edilmiş bir analog basınç göstergesi
vardır. Blok giriş manifoldunun 4 çıkışı bölge pompalarının giriş manifoldlarına bağlıdır ve
soğutulmuş su fan-coil'lere ve bu noktalardan havalandırma sisteminin klima santrallerine
pompalanır.
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Şekil 12: ADU Blokları soğutulmuş su borusu hattı şeması

Şekil 13: A Blok soğuk su girişi manifold
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1.3.2 Isıtma Sistemi ve Boru Hattı Detayları
Binaların sıcak su ihtiyacı, ısı merkezinde bulunan iki adet 6500 kW Buderus SB 825L yüksek
verimli yoğuşmalı kazanlarla sağlanmaktadır. Kazanlardan sadece biri çalışmaktadır, diğeri ise
yedektir. Kazanın ürettiği sıcak su hem klima, kullanım sıcak suyu için kullanılmaktadır.

Şekil 14: Buderus SB 825 L

Şekil 15: Halihazırdaki kazanlar ve gaz brülörleri

Kazana monte edilen gaz brülörü Baltur GI 1000 LX'dir (Şekil 16). Brülör değişken frekanslı bir
modele sahiptir. Brülörün minimum kapasitesi 1500 kW, maksimum kapasitesi 10850 kW’dir.
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Brülörün VFD'si fabrikada entegre edilmiştir ve izleme için herhangi bir iletişim çıkışı yoktur.
Brülör fanının tüketimini izlemek için bir enerji sayacının kurulumu önerilir.

Şekil 16: Baltur GI 1000 LX gazlı brülör

3 adet kazanın sıcak su çıkışları kazan sirkülasyon devresi ile bina sirkülasyon devresinin ayrıldığı
denge tankına bağlanır (Şekil 17).

Şekil 17: Hidrolik denge tankı işaretli kazanlar

Isıtma gerektiren bütün sistemler tek bir denge tankına bağlı olduğundan, hastane bloklarının ayrı
tüketim değerlendirmesi yapılması olanaksızdır.
Bloklara ait ayrı doğalgaz tüketim
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değerlendirmesi yapılabilmesi için bloklara giden besleme hatlarına enerji metre (kalori-metre)
montajı gerekmektedir. Ancak o zaman bir değerlendirme gerçekleştirilebilir.
Denge tankının ısıtıcı tarafındaki çıkışları 2 DN300 borudan oluşmaktadır. Bu borular, pompaların
emme hattı olan tek bir manifolda (kollektöre) bağlanır (Şekil 18). A Blok ısıtma suyu, Şekil 19'da
11 olarak etiketlenen 4 değişken frekanslı tahrik pompaları tarafından bir DN300 borusuna
pompalanmaktadır.

Şekil 18: Denge tankı çıkışına bağlı manifold

Su ısıtıcıları (sıcak su boyleri) için ısıtma suyu da bu manifolddan (kollektörden)
pompalanmaktadır. Şekil 18'de su ısıtıcılarına giden ısıtma suyu 13 olarak işaretlenmiştir.
Buradaki pompaların VFD'si vardır. Çizimde görüldüğü üzere, boruların sadece 1 tanesi su
ısıtıcılarına gider, diğeri ise “YEDEK” olarak işaretlenir. Bununla birlikte, gerçekte, her iki boru
da ısıtıcılara (sıcak su boylere) bağlanır.

1.3.3 Sıhhi Su Isıtıcısı
Isı merkezinde her biri 5 ton kapasiteli, 4 adet kullanım sıcak suyu boyleri bulunmaktadır. (Şekil
19). Isıtılan suların yumuşatılması için boylerlerden biri kullanılmaktadır. Kalan boylerler
kullanım suyunun ısıtılması için kullanılmaktadır. HVAC teknisyeni, genellikle 2 adet boylerinin
bina kullanıcılarına ihtiyaçları kadar sıcak temiz su sağladığını ve üçüncüsünün nadiren
kullanıldığını belirtmiştir. Isıtıcılar tüm bloklara sıcak su sağlar. A Blok’un sıcak su borusu
DN100'dür. Sisteme kurulu 2 pompa VFD'ye sahiptir. Bina kullanıcılarının sıcak su ihtiyacı
BRICKER tadilatlarına dahil edilmemiştir. Ancak, bu talebin kısmen kojenerasyon sistemi
tarafından yerine getirilmesi durumunda, bu bölümün izlenmesine projenin başında paydaşlar
tarafından karar verilmiştir.
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Şekil 19: Su ısıtıcıları

1.3.4 Bina HVAC Sistemi
Klima Santralleri
Binanın HVAC sistemi 19 klima santrali içermektedir. Bu üniteler % 100 temiz hava ile çalışır ve
ısı geri kazanımı sistemi yoktur. Birimlerin 14'ü 8. katta, diğerleri ise bodrum kattadır. AHU
fanlar genellikle VFD'dir ve % 50 yükte çalışırlar. HVAC teknisyenleri, 8. katta KS-1, KS-3 KS4 ve 8. katta KS-2, KS-4, KS-5, KS-6 ve KS-7'nin kullanıldığı belirtmiştir. Geri kalanlar
kullanılmamaktadır.
Vantilatörlü Konvektörler (Fan Coil’ler)
Mahallerde, gerekli ısıtma/soğutmayı sağlayan duvara montajlı fan coil’ler vardır. Bu fan coil’ler
fan hızını konrol eden mahal termostatlarına bağlanır. 3 tipten oluşan toplam 452 fan coil aşağıdaki
tabloda listelenmiş ve detaylandırılmıştır.
Tablo 5: Vantilatörlü konvektörler
Sayı

Model

65

Carrier 42FA031BX (küçük)

49

Carrier 42FA041B (orta)

338

Carrier 42FA082BX (büyük)
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Tablo 6:Vantilatörlü konvektörler teknik veriler

Tip 42 FA

1

2

3

4

6

7

8

10

Toplam
kW

1,06

1,49

1,84

2,85

3,85

4,86

4,86

7

Hissedilir
kW

0,93

1,26

1,59

2,30

3,06

3,48

3,95

5,51

Su akışı l/h

188

254

311

480

655

812

784

210

Basınç düşüşü kPa

10,5

26,1

18

25

18

30,7

30

31

Isıtma kapasitesi kw

1,29

1,97

2,42

3,80

5,08

5,83

6,18

9,40

Soğutma
kapasitesi

Fan Tipi

Santrifüj

Hava akışı l/s

67

87

102

135

197

209

286

328

Motor gücü W

45

45

62

72

122

95

144

165

33/43/48

41/46/51

39/48/53

39/49/54

44/53/63

42/51/58

42/51/58

43/51/63

Ses gücü dB
Elektrik Verisi

Soğutma Koşulları:

230V.1 Ph.50 Hz

27 oC kuru termometre sıcaklığı / 19 oC yaş hava giriş sıcaklığı,
7 oC / 12 oC su giriş-çıkış sıcaklığı.

Isıtma Koşulları:

20 oC kuru termometre sıcaklığı,
50 oC su giriş sıcaklığı, su akışı soğutma suyu akışına eşittir.
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1.4 Konumlar ve İklim Koşulları
Aydın ili için konum ve iklim bilgileri bu bölümde verilmiştir.

1.4.1 Konum
Türkiye uygulama binası, İzmir'in 100 km güneydoğusundaki Aydın ilindeki Adnan Menderes
Üniversitesi'ne ait bir hastanedir ve kampüs içinde yer almaktadır. Adresi: Adnan Menderes
Üniversitesi Hastanesi, Aytepe-Kepez Mevki Aydın / Türkiye
Tablo 7: Lokasyon Bilgisi

Enlem

Boylam

Yükseklik

37º51'14''N

27º51'35''E

173 m

Şekil 20: Aydın ili
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Şekil 21: Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü

Şekil 22: Türkiye uygulama binası. 1: Tesisat Merkezi, 2: Blok D, 3: Blok A, 4: Blok B
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1.4.2 İklim Koşulları
Sınır koşullarının tanımına başlamadan önce Aydın ilinin hava durumu dosyaları incelenmiştir.
Hava dosyaları saatlik veri setinin mevcut olduğu Meteonorm V.7 ile oluşturulmuştur. Ortalama
ve şiddetli hava koşulları dosyalarını kullanarak ilki 30 yıllık bir ortalama hava dosyasına karşılık
gelen, ikincisi de kış ve yaz uç koşullarına sahip hava durumu profilleri oluşturulmuştur.
Şekil 23'ten Şekil 25'e kadar, bu iki profil arasındaki kuru termometre ortam sıcaklığı, küresel
yatay güneş ışıması ve bağıl nem için bir karşılaştırmalar yapılmıştır.
Genellikle, bu detayda bir dosya, sistem bileşenlerinin boyutlandırılmasında kullanılırken, enerji
talebi analizi için ortalama bir dosya uygundur.
Nihai enerji davranışının sadece hava şartlarına değil, bina özelliklerine ve işletme koşullarına da
bağlı olduğunun altı çizilmelidir.

Şekil 23: Hava sıcaklığı dağılımları: Aydın (Türkiye) bölgesinin ortalama ve aşırı hava durumu dosyaları karşılaştırması
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Şekil 24: Küresel yatay radyasyon dağılımları: Aydın için ortalama ve aşırı hava durumu dosyaları kıyaslaması

Şekil 25: Hava bağıl nem dağılımları: Aydın (Türkiye) bölgesinin ortalama ve aşırı hava durumu dosyaları
karşılaştırması

Aydın İli’nde Akdeniz İklimi hakimdir. Aydın yazları ılık ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır.
Yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 17 °C'dir. Yıllık yağış miktarı 580-1000 mm arasındadır.
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Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıl

Ort.
yükse
k oC

13.4

14.5

18.1

22.4

28.3

33.6

36.2

35.5

31.9

26.6

19.5

14.4

24.5

Ort.
düşük
oC

4.2

4.6

6.6

10

14.1

18.1

20.4

20

16.5

12.7

8.3

5.6

11.8

Yağış
mm

103.2

80.3

70.8

56.5

35.8

17.8

7.9

5.3

16.3

45.2

80.6

110.8

651

Ort.
yağışlı
günler

11

9.8

9

8.6

5.9

1.9

0.7

0.5

2.1

5.1

8.4

12.1

75.1

Nem
oranı
%

67

64

64

62

59

55

55

58

56

59

54

69

61

139.5

140

195.3

222

285.2

333

350.3

337.9

282

220.1

153

127.1

2785

Ay

Ocak

Tablo 8: İklimsel Özellikler

Ort.
güneşl
i gün
saatler
i

1.4.3 Aydın İli için HDD ve CDD
Isıtma derecesi günü (HDD), bir binanın ısıtılması için gereken enerji ihtiyacını ölçmek için
tasarlanmış bir ölçüdür. HDD, dış hava sıcaklığının ölçümlerinden elde edilir. Belirli bir
konumdaki belirli bir binanın ısıtma gereksinimleri, o konumdaki HDD sayısıyla doğru orantılı
olarak kabul edilir. Benzer bir ölçüm, soğutma derecesi günü (CDD) dür ve bir evi veya işletmeyi
soğutmak için kullanılan enerji miktarını yansıtır. 2009-2014 yılları arasında Aydın'ın HDD ve
CDD bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

HDD

CDD

Tablo 9: Aydın'ın HDD ve CDD Bilgileri

2014

0

0

0

1

21

100

185

210

65

2

0

0

2013

0

0

0

0

48

119

197

206

57

0

0

0

2012

0

0

0

0

4

159

252

212

78

18

0

0

2011

0

0

0

0

9

89

199

179

90

0

0

0

2010

0

0

0

0

38

92

206

240

78

0

0

0

2009

0

0

0

0

26

140

227

176

45

0

0

0

Ort.

0

0

0

0

24

117

211

204

69

3

0

0

2014

219

187

142

33

0

0

0

0

0

4

122

190

2013

285

207

136

43

0

0

0

0

0

27

100

330

2012

389

314

188

22

3

0

0

0

0

0

80

244

2011

321

237

198

86

7

0

0

0

0

65

233

272

2010

240

171

130

30

0

0

0

0

0

25

28

198

2009

272

236

206

35

0

0

0

0

0

3

136

194

Ort.

288

225

167

42

2

0

0

0

0

25

117

238
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Şekil 26: Aydın'ın HDD ve CDD Bilgileri
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2. Aktif ve Pasif Sistemler Teknolojileri
2.1 Aktif Sistem Teknolojileri
BRICKER enerji konsepti, bir Organik Rankine Çevrimi (ORC) birimi, adsorpsiyonlu çiller, bir
biyokütle kazanı ve yoğunlaştırılmış güneş toplayıcı sahası kombinasyonundan oluşur. Temel
amaç, bu teknolojilerin, binanın termal ve elektrik yüklerini en etkin şekilde karşılayacak şekilde
nasıl bir araya getirilip birleştirilebileceğini anlamak ve nicelleştirmektir. Bu kombinasyon,
konseptin uygulandığı ülke, saha ve teknik gereksinimlere göre değişiklik gösterir. Türkiye’de,
Adnan Menderes Hastanesi için yapılan uygulamada, adsorpsiyonlu çiller, doğalgaz kazanı ve
yoğunlaştırılmış güneş toplayıcı sahası kombinasyonu uygulanmıştır.

Şekil 27: Adsorpsiyonlu çiller kullanılan soğutma çalışma şeması

2.1.1 Güneş Toplayıcıları
BRICKER Projesi'nde Parabolik Güneş Toplayıcı (PTC) teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji
temiz enerji üretimi, sera gazı emisyonları azaltma ve çevre koruma sağlar.
Güneş sahası bir santralin toplayıcılarının toplamı ve elektrik santrali zemini üzerindeki
düzenlemeleridir. Bu bölümde parabolik güneş toplayıcılarının yönü, yapısı ve büyüklüğü
tanımlanacaktır. BRICKER için Soltigua firmasının parabolik olan PTMx'leri İtalya'da
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geliştirilmiş ve üretilmiştir. İçerdikleri birçok yenilikten dolayı, PTMx’ler sadece büyük güneş
enerjisi santrallerinde elde edilebilen güneş yoğunluğu seviyesinin tüm avantajlarını içerir.
Günümüzde, bu yenilikçi teknoloji çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir hale gelmektedir.

Şekil 28: Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Güneş Sahası

PTMx parabolik toplayıcılar aşağıdaki yenilikleri içerir:


Küçük boyutlarda da mevcut yüksek modülerlik



Çoklu kurulum olanakları (düz çatılar gibi)



Modern ve çekici tasarım



Kırılmaz aynalar



Hassas ve güvenilir güneş takip sistemi



Otomatik güvenlik cihazları



Herhangi bir yöne doğru kurulum imkanı,



EN 12975'e göre sertifikalandırma.
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Güneş Sahasının Yönü, Yapısı ve Boyutu
Teorik olarak, bir konsantre güneş enerjisi (CSP) tesisinin güneş sahasındaki parabolik kollektörler
herhangi bir yönelime sahip olabilir. Bu sayede güneş ışınlarını takip etmek her zaman
mümkündür. Bununla birlikte, doğu-batı takibi ile kuzey-güney hizalaması tercih edilen bir
yönelimdir. Proje sürecinde deneysel amaçlı olarak kuzey-güney izleme ile doğu-batı hizalaması
da çalışılmıştır. Santralin kurulu olduğu enleme bağlı olarak, farklı yönelimlerin santralin enerji
verimi üzerinde farklı etkileri vardır.
Güneş santrali yapısı, santral kapasitesi değiştiğinde, başka bir ısı transfer ortamı kullanıldığında
veya doğrudan buhar üretimi gerçekleştirildiğinde değişebilir. Ayrıca, yeni toplayıcı tasarımları
ile gelecekteki tesisler farklı güneş sahası yapılarına sahip olabilir.
PTMx, mevcut enerji sitemlerini tamamlamak için hem yeni hem de mevcut binalarda
kullanılabilir.
Parabolik toplayıcılar düz çatılar üzerine veya açık otopark örtülerinin üstüne monte edilebilir.
Ayrıca, güneş sahaları oluşturmak için organize edilebilirler. Özel nitelikleri sayesinde PTMx’ler,
aynı zamanda konut, ticari ve endüstriyel binalar için en uygun çözümdürler ve sert iklimlerde de
kullanılabilirler.

Şekil 29: Güneş toplayıcılarının montaj alternatifleri

Mevcut parabolik güneş toplayıcı sahaları, kareye yaklaşan dikdörtgen alanlardır. Bu alan yapısı,
termal kayıpları azaltmak için boruların mümkün olduğunca kısa olmasını sağlar; sıcak ısı transfer
sıvısının enerji santraline varış yolu kısalır. “Soğuk” ısı transfer akışkanını güneş alanına
yönlendiren bir boru ve sıcak ısı aktarım sıvısını güneş alanından merkezi enerji santraline
yönlendiren bir boru, enerji santralinin güneş sahası ile bağlantısını sağlar. Şekil 29’da görüldüğü
gibi, çatı üstü, gölgelik üstü veya zemin üstü gibi farklı konumlarda sahanın kurulması durumunda,
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benzer yaklaşımlar kurgulanır. Sahanın daha büyük olması durumunda, hesaplara bağlı olarak
birden çok gidiş ve dönüş hattı olabilir.

Şekil 30: Toplayıcı çevrimi

Güneş sahasının büyüklüğü, toplam Zemin alanı ile ifade edilebileceği gibi, açıklık alanı ile de
ifade edilebilir. Açıklık alanı birçok parametreye bağlıdır ve kompleks çözümler içerir. Bu
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bölümde, hangi parametrenin tesis büyüklüğüne etkisi olduğunu inceleyeceğiz ve kabaca açıklık
tanımını yapacağız. Böylece, güneş sahasının Zemin alanını da tahmin etme olasılığımız olacaktır.
Açıklık alanı, anılan enerji santralinin kapasitesi, mevcut doğrudan güneş radyasyonu, toplam
güneş enerjisi verimliliği ve ekonomik optimizasyon hususlarına bağlıdır.

2.1.2 Termal Aktif Soğutma Teknolojileri
Soğuk kullanılan ısı kaynağının üretilmesine yönelik metodlara, sorpsiyon soğutmasının hakim
olduğu termal olarak aktif soğutma denir. Emme hem absorpsiyon hem de adsorpsiyon içerebilir.
(Güneş toplayıcıları Şekil 30’da görülebilir).
Absorpsiyon, bir fazdaki bir maddenin, farklı bir fazın başka bir maddesine (örneğin, bir sıvı
tarafından emilen gazlar) dahil edildiği süreçtir; adsorpsiyon, başka bir maddenin iyonlarını ve
moleküllerini yüzeyine yapıştırmak için bir katı kullanılması anlamına gelir. Hem absorpsiyon
hem de adsorpsiyon, mekanik sıkıştırma yerine soğutucu akışkanın ısı sayesinde soğutma
döngüsünü sağlamak için kullanılır. Adsorpsiyon ve absorpsiyon arasındaki temel farklılıklar
sorbentin doğası ve sorpsiyon çevriminin süresidir. Emme materyalinin rejenerasyonu, düşük
dereceli bir ısı kaynağı kullanılarak elde edilebilir. Absorpsiyon ve adsorpsiyon soğutmanın yanı
sıra kurutucu soğutma, yeni bir termal olarak aktifleştirilmiş teknolojidir; kurutucu nem alma ve
soğutma ünitesini bir araya getirme prensibi üzerinde çalışır ve benzersiz değeri, gizli ısının ayrı
ayrı işlenebilmesidir. Kurutucular hem sıvı hem de katı halde karşılaştığı için, kurutucu soğutma
katı kurutucu ve sıvı kurutuculu soğutmaya ayrılabilir.

Şekil 31: Termal active edilmiş soğutma sistemi

Termal olarak aktive edilen soğutma sistemlerinin verimliliğini değerlendirmek için performans
katsayısı (COP) kabul edilmiştir. Bu sistemler için, pompaların ve fanların güç tüketimi genellikle
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sürüş termal gücüne göre ihmal edilebilir; bu nedenle, termal olarak aktive edilen bir soğutma
sisteminin COP'si de genellikle aşağıdaki gibi tanımlanır:

𝐶𝑂𝑃𝑡ℎ =

𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑑𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑

2.1.2.1 Absorpsiyonlu Soğutucular
Termal olarak çalıştırılan soğutucuların hakim teknolojisi absorpsiyona dayanıklıdır.
Absorpsiyonlu çillerlerin geleneksel elektrikli çillerlere göre avantajları, az elektrik harcamaları,
atık ısı geri kazanım uygulamalarında kullanılabilmeleri, çok az hareketli parçaya sahip olmaları
ve ozon tüketen maddeleri yaymamalarıdır. Absorpsiyon çevrimi Şekil 32’de görülebilir.

Şekil 32: Absorbsiyon soğutma çevrimi

Temel fiziksel işlem, biri soğutucu olarak ve diğeri de emici olarak görev yapan en az iki kimyasal
bileşenden oluşur. Bir emilim çevrimindeki bir emici ve bir soğutucu çalışma ikilisini oluşturur.
En yaygın çalışma çiftleri şunlardır:
• Lityum bromür - Su (LiBr - H2O)
• Su - Amonyak (H2O-NH3)
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Lityum bromür-su ikilisi buharlaşma sıcaklıkları yaklaşık 5 - 10 ˚C arasında gerçekleşen hava
soğutma uygulamalarında yaygın olarak kullanılır (su donma noktası ile ilgili problemlere bağlı
olarak, lityum bromür - su ikilisinin 0 ˚C üzerinde kullanılması gerekir), büyük endüstriyel
uygulamalar ve bazı küçük endüstriyel uygulamalar için buharlaşma sıcaklıkları 0 ºC'nin altında
olduğunda amonyak-su ikilisi çoğunlukla kullanılır.
İşte LiBr ile emilim teknolojisinin mevcut durumu.
Tablo 10: LiBr ile Absorpsiyon Teknolojisi

Etki

Tek

Çift

Üçlü

5-10

5-10

5-10

80-120

130-170

200-230

35-7,000

20-11,630

530-1,400

COPth

0.6-0.8

1-1.2

1.4-1.7

Piyasa durumu

Ticari

Ticari

Deneysel

Soğutma derecesi
(°C)
Isı kaynağı
dereces (°C)
(Sıcak Su)
Soğutma
kapasitesi (kW)

Yorumlar

• Basit ve genişletilmiş teknoloji
• Su soğutucu olarak kullanılır

• Yüksek performans döngüsü. İlk
etkiden elde edilen buğulaşma ikinci
adıma giriş olarak kullanılır

• Negatif sistem basıncı

• Su soğutucu olarak kullanılır

• Yüksek sıcaklıklarda
kristalleşmeyi önlemek için
soğurucu su ile soğutulur

• Negatif sistem basıncı
• Yüksek sıcaklıklarda kristalleşmeyi
önlemek için soğurucu su ile soğutulur

• Karmaşık kontrol sistemi.
• Yüksek sıcaklık nedeniyle bir
brülör yeterlidir
• Daha fazla bakım gerekiyor
• Su soğutucu olarak kullanılır
• Negatif sistem basıncı
• Yüksek sıcaklıklarda
kristalleşmeyi önlemek için
soğurucu su ile soğutulur

2.1.2.2. Adsorpsiyonlu Çiller
Adsorpsiyonlu çillerlerde sıvı çözeltiler yerine katı sorpsiyon malzemeleri kullanılır. Silika jel-su
işleme ikilisi kullanan adsorpsiyonlu çillerler kabul görmüştür ve böylece ticarileştirilmiştir
(sorpsiyon malzemesi olarak zeolitleri kullanan sistemlerde Ar-Ge), çünkü bu tür soğutma
sistemleri doğrudan 60 - 90 ºC sıcak su ile çalıştırılabilir. Normal çalışma koşullarında, 80 °C'lik
bir kaynak sıcaklığı ile, sistemler yaklaşık 0.6'lık bir performans katsayısına (COP) ulaşır.
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Adsorbent ısıtma ve desorpsiyon işlemi sırasında, adsorbe ve kondenser arasındaki valf diğer valf
kapalıyken açılır ve bu da kondenserde soğutucu akışkanının yoğunlaşması ve ortama ısı salınması
ile sonuçlanır. Desorpsiyon işlemi için gerekli ısı, düşük dereceli bir ısı kaynağı ile sağlanabilir.
Desorpsiyon işleminden sonra, adsorbe ile evaporatör arasındaki valf vasıtasıyla evaporatöre
bağlanır. Daha sonra adsorban soğutma ve adsorpsiyon prosesi, soğutucunun buharlaşmasından
dolayı evaporatördeki soğutma etkisini üretir.

Şekil 33: Adsorbsiyonlu çiller

Adsorpsiyon makinelerinin ana özelliklerinden bazıları şunlardır:
• En yaygın çalışma ikilisi “Silika Jel/Su”dur (adsorpsiyon ısısı: 2800 kJ/kg)
• Aktivasyon sıcaklığı: 60 - 90 °C (Sıcak su).
• Düşük kaynak sıcaklıkları nedeniyle güneş toplayıcıları ile uygulama mümkündür.
• COP ≈ 0.6, absorpsiyonlu çillerlere kıyasla ısı kaynağının veya soğutma suyunun sıcaklığına
bağlı değildir.
• Absorpsiyonlu çillerlerden daha pahalı, daha büyük ve daha ağırdırlar.
• Kontrol ve işletmeyi absorpsiyonlu çillerlerden daha karmaşık hale getiren çevrimlerde çalışırlar.
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• Teknoloji gereği bir kompresör kullanılmasına ihtiyaç olmadığından, nispeten gürültüsüz çalışır
ve daha az elektrik tüketilir.
• Adsorbentin ısı iletkenliği düşüktür.
• Adsorpsiyon ve desorpsiyon kapasitesi arasındaki fark küçüktür.
• Bir iç eşanjör kullanılması mümkün değildir, çünkü adsorban katıdır, bu da COP'yi büyük ölçüde
azaltır ve çillerin hacmini arttırır.
• Küçük soğutma gücü adsorpsiyonlu soğutucular özellikle küçük CCHP sistemleri için uygundur.
• Adsorpsiyonlu çillerlerin basit mekanik yapısı ve sağlamlığı bir avantajdır.

Şekil 34: Adsorbsiyon Şeması

Soğuk havalarda, absorpsiyonlu çillerlerde görülebilen kristalleşme tehlikesi yoktur. Bu nedenle,
daha geniş sıcaklık aralıklarında çalışabilir. Bugüne kadar, sadece birkaç Asya ve Avrupalı üretici
adsorpsiyonlu çiller üretmektedir. Adsorbe bölmelerinde ısı eşanjörlerinin inşasında büyük bir
gelişme potansiyeli vardır, bu da gelecek nesil adsorpsiyonlu çillerlerin hacmini ve ağırlığını
önemli ölçüde azaltacaktır.

38

Tablo 11: Termal Olarak Harekete Geçirilen Soğutma Teknolojilerinin Temel Özellikleri
Soğutma teknolojisi

Isı kaynağı

Soğutma çıkışı

Kapasite
aralığı
[kW]

Soğutma yöntemi

COPth

Tekli Etki

2-3 bar buhar 80-120
°C sıcak su 250-300 °C
egzoz ateşlemeli

5-10 °C
soğutulmuş su

35-7,000

Soğutma suyu veya
küçük birimlerde
hava soğutmalı

0.6 – 0.8

Çift Etki

4-8 bar buhar 130-170
°C sıcak su. Doğrudan
ateşlenmiş 400-500 ° C
egzoz ateşlemeli

5-10 °C
soğutulmuş su

20-11,630

Soğutma suyu

1 – 1.2

Üçlü Etki

Doğrudan yanmalı.
200-230 °C sıcak su

5-10 °C
soğutulmuş su

530 – 1,400

Soğutma suyu

1.4 – 1.7

Tekli Etki

2-16 bar buhar. 100 200 °C sıcak su.
Doğrudan ateşleme

60 ° C ila 0 °C
tuzlu su veya
glikol su

10 – 6,500

Soğutma suyu veya
küçük birimlerde
hava soğutmalı

0.25 – 0.6
(GAX0.7+)

Tekli Etki

80 - 200 °C sıcak
su. Doğrudan ateşleme

5-10 °C
soğutulmuş su

10 – 90 kW

Soğutma suyu veya
hava soğutmalı

0.5 – 0.6
(GAX 0.7
– 0.9)

Çift Etkit

8 -16 bar buhar. 170 –
220 °C sıcak su

5-10 °C
soğutulmuş su

< 110 kW

Soğutma suyu

0.8 – 1.2

Silika jöle
H2O

60 – 90°C sıcak su

7 – 15 °C
soğutulmuş su

5 – 1,000
kW

Soğutma suyu

0.3 – 0.7

Katı kurutucu

2-4 bar buhar. 60-150
°C sıcak su. Doğrudan
ateşleme. 120-150 °C
egzos yakıtlı 50-80 °C
kompozit kurutucu
kullanılırsa mümkün

18 – 26 °C nemi
alınmış soğuk
hava

5 – 50 kW
500 – 50,000
m3/h

Soğutma suyu

0.3 – 1+

Sıvı kurutucu

60 – 90 °C sıcak su. 80
– 110 °C sıcak hava.

18 – 26 °C nemi
alınmış soğuk
hava

50 – 500 kW
3,000 –
140,000
m3/h

Soğutma suyu veya
hava soğutmalı

0.5 – 1.2

Absorpsyion
LiBr-H2O

Absorption
H2O-NH3

Adsorption
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2.1.2.3 Sistem Tasarımı Önemli Noktaları
Sıcak Su Tankı (Açık Sistem)
1) ADC Serisi adsorpsiyonlu çiller, soğutma ve ısıtma işlemi sırasında soğutma ve ısıtma arasında
değişen iki adsorban bölmesine sahiptir. Odalar yaklaşık 7 dakikada bir dönerler. Odalardan biri
rejenerasyon işlemine geçtiğinde, düşük sıcaklıktan rejenerasyon sıcaklığına (29.4 ˚C ila 90 ˚C)
ısıtmak zorundadır. Bu nedenle, ısı enerjisinin yarısını yaklaşık bir çevrimde tüketir. Isı kaynağı
ortalama ısıtma gereksinimi için boyutlandırılmışsa, sıcak su ara tankı monte edilmelidir. Bu ara
tank, çiller işlemini dengeler ve ısı kaynaklarının boşa harcanmasını önler. Bununla birlikte, ısı
kaynağı ısıtma gereksinimlerinden 2-3 kat büyükse ve büyük bir atık ısı yüküne bağlandığında
olduğu gibi sürekli bir kaynak ise, bir tampon tankı gerekli olmayabilir.
2) Tankın normal çalışma seviyesine kadar olan iç hacmine denk gelen net kapasitesi (Şekil 35’teki
gibi) tasarım sıcak su akış hızının en az 3 dakikasına eşit bir hacme sahip olmalıdır.
3) Ara tank, proje şartnamesine bağlı olarak paslanmaz çelik, çelik veya FRP yapılabilir. Tank
malzemesi olarak çelik seçilirse, tankın iç yüzeyi iyice temizlenmeli ve ısıya ve suya dayanıklı
astar ile boyanmalıdır.
4) Aşağıda bir örnek sıcak su ara tankı gösterilmiştir.

Şekil 35: Sıcak su tampon tankı

5) AD çiller, sıcak su ve soğutma suyu akışını kontrol etmek için, fabrikada monte edilmiş 12 adet
kelebek vana ile çalışır. Bu vanalardaki koltuk arızası ve sızıntısı, sıcak su ara tankının aşırı
akmasına veya su kaybına neden olabilir. Bu nedenle, normalde iki açık seviye anahtarın üst
sınırda ve alt sınırda monte edilmesi ve çillerin kontrol paneline kilitlenmesi zorunludur. Bu
seviye anahtarları bir kazayı önlemek için gereklidir.
6) Sıcak su deposu tankını tasarlarken seviye tespiti için 20 mm (3/4 ") hataya izin verilmelidir.
7) Buharla beraber gerçekleşen çiller işlemi sırasında tankın içinde sınırlı görünürlük nedeniyle
sıcak su üretimi için bir solenoid valf ile otomatik seviye anahtarı sağlanmalıdır.
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8) Ara depo ve pompanın konumunun, sistem kapatıldığında sıcak su akışına neden olması
bekleniyorsa, uygun konumda bir çek valf takılmalıdır.
Sıcak Su ve Soğutma Suyu Karıştırma
1) Adsorpsiyon haznesi ısıtmadan soğutmaya, sıcak su ve soğutma suyunun her devresine geçiş
yaparken, çevrim sırasında aynı ısı değiştiricisine dönüşümlü olarak akar. Çevrim değiştikçe, her
iki akış suyunun doğrudan birbirine karışmasını önlemek için, önce sıcak su ısı eşanjörünün
etrafından geçer, daha sonra soğutma suyu vanaları açılır ve ısı değiştiricideki sıcak su soğutma
su hattına akar. Diğer ısı değiştiricideki soğutma suyu, sıcak su hattına akar. Böylece, sıcak su ve
soğutma suyu bir miktar karışır. Sıcak su hattına giden soğutma suyunun hacmi genişleme ile
arttırılacaktır.
2) Genişletilmiş soğutma suyu, sıcak su ara tankına taşacaktır. Normal taşma oranı, 150 tonluk
bir soğutucu için 30L/h'dir.
3) Soğutma kulesi, sıcak su sistemini olumsuz etkileyebilecek bir kir, yosun ve kimyasal
kaynağıdır. Kirlenmiş soğutma kulesi suyu, birçok uygulama için asla sıcak su devresine
girmemelidir. Aşağıdakilerden birini önemle tavsiye ederiz:
a) Soğutma kulesinin soğutucudan bir levha tipi ısı değiştirici ile izole edilmesi.
b) Kapalı devre soğutma kulesi kullanılması.
c) Sıcak su devresinin çillerden bir plakalı ısı eşanjörü ile izole edilmesi.
Soğutma Suyu Sıcaklığı Kontrolü
Soğutma kulesi fanı, soğutma suyu sıcaklığını kontrol etmek için kullanılır. Adsorban ısı
değiştirici soğutma suyu çıkışında bir sıcaklık sensörü bulunur. Kontrol paneli açık ve kapalı mod
soğutma kulesi fanı kontrolü için harici bir sinyal sağlar.
Sıcak Su ve Soğutma Sularında Tıkanıklık
Çiller üzerine monte edilen 12 kelebek valfinin arızalarının çoğu, tamamen çalışmaz hale
gelmeden sistematik olarak teşhis edilebilir. Valfler aniden çalışamaz hale gelirse "Kapalı"
konumundayken, sıcak su ve soğutma suyu tıkanıklığı meydana gelebilir. Sistemde bu tarz bir
tıkanıklık problemine karşı önlem almak gerekirse, aşağıdaki sistem tasarımı kullanılmalıdır:
a) Basınç veya akış etkinleştirilmiş otomatik by-pass valfini takılmalıdır.
b) Şekil 36’daki gibi ayrı bir devre kullanılmalıdır.

41

Şekil 36: Suyun tıkanması

Soğutulmuş Su Hattı için Genleşme Tankı
1. Genleşme deposunun net hacmi, soğutulmuş suyun 20 saniyelik akış hacminden daha büyük
olmalıdır.
2. Genel tasarım kriterleri: %80 seviyesinde taşma; %70 seviyesi operasyonel seviye ve
oluşturma.
3. Genleşme tankı, pompa emme hattında ve soğutulmuş su hattındaki en yüksek yerden 1m daha
yüksekte bulunmalıdır.
Soğutulmuş Su Tankı
Soğutulmuş suyun sıcaklığının en iyi şekilde kontrol edilmesi için soğutulmuş bir su haznesi
kullanılmalıdır. Tankın hacmi, soğutulmuş su akış hızının 2 ila 3 dakikasına eşit olmalıdır.
Çiller sürekli bir toplu işlem şeklinde çalışır. Soğutulmuş su sıcaklığı, 5 °C soğutulmuş su sıcaklığı
farkı için +/- 2.5 °C dalgalanabilir.

2.1.3 Organik Rankine Çevrimi (ORC)
Organik Rankine Çevrimi (ORC), atık ısıyı elektriğe dönüştürür. Bu teknoloji dünyanın her
yerinde başarılı biçimde uygulanmış olan rankine ilkesine dayalıdır. Rankine Çevrimi, sabit
basınç altındaki bir iş akışkanı aracılığıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir termodinamik süreçtir.
Akışkan buharlaştırılır ve elektrik üreten bir jeneratörü süren bir türbinin içinde genişletilir.
ORC kaynama noktası sudan düşük olan bir organik akışkan kullanır ve düşük sıcaklıktaki
kaynaklardan ısı kurtarılabilmesini bununla bir türbinin sürülüp elektrik üretilmesini sağlar.
Organik Rankine Çevrimi (ORC) organik ve yüksek moleküllü bir kütle akışkanının, su
buharından daha düşük bir sıcaklıkta meydana gelen sıvı-buhar faz değişimi veya kaynama noktası
faz değişimi ile gerçekleşir.
Sıvı, biyokütle yanması, endüstriyel atık ısısı, jeotermal ısı, güneş göletleri vb. gibi düşük sıcaklık
kaynaklarından elde edilen ısı enerjisi, bir organik rankine çevrimde kullanılarak ısı geri kazanımı
elde edilmesini sağlar. Düşük sıcaklıktaki ısı, elektrik enerjisine çevrilerek faydalı bir işe
dönüştürülür.
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Şekil 37: Organik rankine çevrimi

Organik Rankine Çevrimi (ORC), ısıyı elektriğe dönüştüren yüksek verimli bir enerji üretim
sistemidir. Genel olarak çalışma prensibi; turbo jeneratörü buharın termal enerjisini önce mekanik
enerjiye daha sonra da bir elektrik jeneratörü vasıtasıyla elektrik enerjine dönüştürmektir.
Geleneksel buhar türbininde bir sıvı olarak su buharının kullanılmasına rağmen, ORC sisteminde
sudan daha yüksek bir moleküler ağırlık sıvısı kullanılır. Bu nedenle, türbin daha düşük bir hızda
çalışır ve metal parçalar daha az basınca maruz kalır, böylece türbinin çalışma ömrü uzar. Isıtılmış
organik akışkan uygun bir eşanjör sistemi kullanılarak buharlaştırıldıktan sonra türbine ulaştırılır.
Mekanik enerji, türbüne sabit bir basınçta iletilen bu buharın genleşmesiyle üretilir. Mekanik
enerji jeneratör tarafından elektriğe dönüştürülür. Daha sonra, kapalı devrede dolaşan organik sıvı,
hava veya su kullanılarak soğutulur ve yoğunlaştırılır ve döngüyü devam ettirmek için kapalı
devrede rejeneratöre pompalanır.
Çalışma Prensibi
• Isı kaynağı termal enerjiyi organik sıvıya aktarır ve buharlaşmayı sağlar.
• Yüksek basınçlı organik sıvı türbin içinden akar.
• Organik sıvı türbini mekanik enerjiye çevirir.
• Türbin, jeneratörü döndürerek elektrik üretir.
• Soğutma suyu, düşük basınçlı organik sıvı üzerindeki termal enerjiyi alır.
• Organik sıvı bu şekilde konsantre edilir.
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• Yoğuşmuş organik sıvı, sıvı evaporatörüne pompalanır.

Şekil 38: Organik Rankine Döngüsü Çalışma Prensibi

Yararları
• Düşük türbin dönme hızına bağlı olarak, mekanik parçalarda ve türbin kanatlarında aşınma
geleneksel sistemlerden daha azdır.
• Sistem düşük basınçta çalışabileceğinden, mevcut ekipmanın uzun servis ömrü olacaktır.
• Çevre dostu bir uygulamadır.
• Sistemde süper ısıtılmış buhar kullanılmasına gerek yoktur.
• Düşük CO2 emisyonu elde edilir.
• Farklı üretim süreçlerinde rahatça kullanılabilir ve uygulanabilir.
• Basit ve kompakt tasarıma sahiptir.
• Su arıtımına gerek yoktur.
• İşletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
• Hızlı devreye alma ve devreden hızlı çıkış kontrolü yapılabilir.
• Kısmi yüklerde esnek çalışma ve yüksek verimlilik elde edilir.
• İmalat ve kurulum maliyetleri düşüktür.
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2.2 Pasif Sistemler
Derin tadilatlar pasif sistem önlemleri de gerektirir. Pasif sistem önlemleri, tüketimi azaltmak için
büyük katkı da sağlar. Bu projede ısı yalıtımı, bina dış cephe yalıtımı yenileme olarak belirtilmiştir.
İzolasyon, soğuk iklim bölgelerinde sıcak iklim bölgelerinden daha yüksek önem kazanmaktadır.
Isı kayıpları yalıtım yardımıyla azaltılabilir. Azaltmanın sadece ısıtma talebini değil, aynı zamanda
yalıtım sonrasında da soğutma talebini beklemesi bekleniyor. Global Karbon Yakalama ve
Depolama Enstitüsü'ne göre, ısı akışı aşağıda verilmiştir. Yalıtılmamış bir evin ısı kayıpları, duvar
ve tavan nedeniyle kış aylarında %35 - %55 oranında değişmektedir. Isı yalıtım ile Adnan
Menderes Üniversitesi'nin A Bloğunda, soğutma talebi %50 oranında, ısıtma talebi %30 oranında
azalmıştır. Isıtma talebinin soğutma talebinden daha az azalmasının sebebi, ısıtma sisteminin A,
B, C ve D Blokları ile ortak kullanılması ve ısı yalıtımının sadece A Blok’ta uygulanmasıdır.

Şekil 39: Pasif sistem
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2.2.1 Tasarım Kriterleri
Isı yalıtımı, aşağıdaki fonksiyonlardan biri veya birkaçı ile ısı enerjisi akışını azaltan malzeme
veya malzeme kombinasyonu olarak tanımlanabilir:
• Isı kaybını veya kazancını azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
• Kullanıcının korunması ve iç mekan konforu için yüzey sıcaklıklarını kontrol altında tutar.
• İç sıcaklık kontrolünü kolaylaştırır.
• Soğuk yüzeylerde buhar akışını ve su yoğuşmasını önler.
• Ticari ve endüstriyel olarak bulunan ısıtma / havalandırma / soğutma, su tesisatı, buhar, proses
ve güç sistemlerinin çalışma verimliliğini arttırır
Yapı malzemelerinin kalınlıkları ve bu malzemelerin ısı iletimine ve su buharı difüzyonuna karşı
dayanıklı olması, malzemelerin harmanlanması, amaçlanan bina ve iklim özelliklerinin
kullanılması, yoğunlaşma oluşumunu etkilemektedir. Bu nedenle, ısı yalıtım malzemelerini ve
kalınlığını belirlemek için, dış hava verileri gereklidir. Hava durumu verileri, yerel istasyonlardan
veya küresel veri sağlayan çeşitli kuruluşlardan elde edebilir. Detaylı analiz ve simülasyon
yapılması gereken durumlarda, daha sık veriye ihtiyaç vardır. Bu durumlarda, hava durumu
verileri yerel hava istasyonlarından elde edilebilir veya yazılım kullanılarak oluşturulabilir. Her
bir yalıtım malzemesinin davranışı ve bina ile hava durumu arasındaki malzeme etkileşimleri, sık
veri ile yapılan simülasyonlarla analiz edilebilir.
Isı yalıtımı çalışma prensibi için çeşitli şekillerde ısı akışı netleştirilmelidir. Isı akışı, yüksek
sıcaklıklardan düşük sıcaklıklara doğru gerçekleşir. Örneğin, kışın iklimlendirilmiş sıcak hava
pencereler, kapılar, duvarlar ve zeminler vasıtası ile dışarı akmaya çalışır. Isı akışı iletim,
konveksiyon ve radyasyondan oluşmaktadır.

2.2.2 İletim, Konveksiyon ve Radyasyon
İletim, iki malzemenin doğrudan temasıyla ortaya çıkar. İletim katı, sıvı ve gazlarda gerçekleşir.
Metal, beton ve taş iyi iletkenler, ahşap ve ısı yalıtım malzemeleri, hava ve diğer gazlar gibi, zayıf
iletkenler olarak adlandırılır.
Konveksiyon, gazlar ve sıvılarda oluşur. Gazlar ve sıvı yüzeyler farklı ısılara sahipse, ısı akışı
gerçekleşir. Sıvı, havadan daha sıcak ise, ısı, havaya iletilecektir. Bu sırada hava ısınır ve
bitişiğindeki daha soğuk havadan daha az yoğunlaşır. Daha hafif ve daha sıcak hava yükselir ve
daha soğuk hava ile değiştirir. Doğal konveksiyon yardımıyla sürekli hava akışı oluşması
sonucunda, sıcak yüzeyden ısı uzaklaşır. İşlemin tersi olarak, sıcak hava soğuk bir yüzeyle
buluşur. Konveksiyon genellikle duvarda ve çatı boşluklarında meydana gelir.
Sıcak bir yüzeyden hava yoluyla soğuk bir yüzeye kadar ilerleyen kızılötesi radyan enerji
radyasyon olarak bilinir. Radyant enerji, arada herhangi bir şey ısıtmadan boşluktan geçer. Tüm
malzemeler yüzey özelliklerine ve yüzey sıcaklığına göre radyant enerjiyi daha yüksek veya daha
düşük bir ölçekte iletirler. Daha yüksek bir sıcaklığa sahip yüzey, daha büyük miktarda radyant
enerji iletir.
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2.2.3 Binalarda İzolasyon Malzemelerinin Kullanılmasıyla Isı Akışının
Azaltılması
Isı akışının azaltılması, bir ısı yalıtımın ulaşacağı en önemli hedef, ısı akışının azaltılmasıdır. Isı
transferini azaltmak için;
• Isı Geçirimi ile: Isı yalıtım malzemeleri, ısı iletimi için daha yüksek birim hacmine sahip
olduğundan çok az miktarda katı malzeme içermelidir.
• Konveksiyon ile: Isı yalıtım malzemeleri, hava hareketini en aza indirmek için çok küçük ve
tek tip boşluklar içermelidir.
• İletim ile: Isı yalıtım malzemelerinin yüzeylerinin düşük emisyonlu yüzeyler olması gerekir.
Düşük emisyonlu yüzeyler çok az radyant enerji yayarlar.

2.2.4 Isıl İletkenlik ve Isıl Geçirgenlik (U Değeri)
Isı yalıtım malzemelerinde ne kadar ısı transfer olabileceğini lambda değeri (λ) belirtir. Birimi
W/mK'dir. Adnan Menderes Hastanesi A Bloğun dış yalıtımında kullanılan İzolux için λ 0.040
W/mK'dir. Daha düşük termal iletkenlik değeri, daha iyi yalıtım özelliklerine işaret eder. Bir
karşılaştırma yapabilmek için bazı malzemelerin oda sıcaklığında termal iletkenlikleri Tablo 12’de
verilmiştir. İzolux'un ısı iletkenliği taş yününe yakındır.
Tablo 12: Oda Sıcaklığında Termal İletkenlikler

Malzeme

Termal İletkenlik (W/mK)

Bakır

401

Alüminyum

237

Çelik

60.5

0.613

Su
Ahşap

0.04-0.4

Taş Yünü

0.036

0.0263

Hava

Isı geçirgenliği bir yapıdaki iletken ısı kaybının oranıdır. Ölçü birimi W/m2K'dır. Daha iyi (daha
düşük) U-değeri isteniyorsa, daha iyi bir ısı yalıtımı gerekir. Her ısı yalıtımı malzemesinin montajı
farklılıklar gösterir, ancak ısı kaybından kaçınmanın temel ilkeleri aynıdır.
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Temel olarak, tüm yapı elemanlarını dikkate alarak U-değeri belirlenebilir. Toplam direnç (TR)
değeri elde etmek için her katmanın termal direnci eklenmelidir. U-değeri, malzemedeki
tabakaların karşılıklı birleşik dirençleridir. U-değeri, iç, dış yüzey ve diğer malzeme dirençleri
toplamının olduğu U=1/TR olarak gösterilir.
U-değeri hesaplaması için ürünlerin özelliklerinin bilinmesi gerekir. En yüksek performansı elde
etmek ve ısı yalıtımından faydalanmak için, uygulama ve işçilik doğru yapılmalıdır.
Öncelikle, ısı yalıtımı malzemesi performans beklentilerini karşılamalıdır. Performans beyanı
imalatçı tarafından hazırlanır. (İzolux için Ulusal Teknik Onay için bakınız: EK-1). Bu beyan çok
önemlidir ve beyanı hazırlamak için gerekli prosedürler ve düzenlemeler için yerel veya evrensel
normlar takip edilmelidir. İzolux yalıtım malzemesi aşağıdaki beyanlara sahiptir:
Tablo 13: İzolux için Beyan Edilen Değerler
Tanımlama

Değer

Görünüm

Beyaz toz

Kuru kütle yoğunluğu

190 kg/m3 TS EN 1015-10

Termal iletkenlik

0.040 W/mK TS EN ISO 8990

Basınç direnci

0.40 N/mm2 TS EN 1015-11

Bağ kuvveti

0.33 N/cm2 TS EN ISO 1015-12

Su soğurumu

%1.2 (<10) TS EN ISO 12572.2001

Buhar Difüzyonu0.613

µ 12.48 TS EN ISO 12572.2001

Yangın dayanıklılık

A1 TS EN ISO 12572.2001

Hazırlanma süresi

96 saat 30 oC

Termal Difüzyon

0.363

Saklama süresi

12 ay (uygun koşullarda)

İkinci dikkat edilmesi gereken konu ise doğru uygulamadır. Uygulama sırasında ısı köprüleri
dikkate alınmalıdır. İletken malzemeler ısıl engellerden geçirilmemelidir. Pencere çerçeveleri,
beton balkon plakaları, parapetler, güneş kırıcılar ve çatılar, ısı köprüleri ve boşluklardan kaçınmak
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için mümkün olduğunca yalıtılmalıdır. Duvarda ısı köprüsü bulunmayan bir yalıtım uygulaması
Şekil 40’da gösterilmiştir.

Şekil 40: Isı köprüsüz dış yalıtım uygulaması

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise ısı yalıtım malzemesinin dayanıklılığıdır. Malzemenin
hazırlanması prosedürü adım adım takip edilmelerek, büzülme önlenir. İzolux için 4.5 kg'lık
malzeme 9 litre su ile makine kullanılarak 350-550 rpm’de 90 saniye karıştırılmalıdır. Uygulama
yüzeyi, kaliteli bir uygulamanın gerçekleşmesi için temiz, nemli ve o andaki hava koşullarına göre
daha soğuk olmalıdır. Yüzey özelliklerine göre, özellikle de açık beton, çelik ve galvaniz
yüzeylerde, montaj öncesi bağlayıcı/macun kullanılabilir.
Karıştırma işleminden sonra
uygulamaya geçilir. Talep edilen ısı yalıtımı kalınlığına göre, uygulamada birden fazla katman
gerekmesi durumunda, her katman arasında 6 saat beklenmelidir. Uygulama tamamlandıktan
sonra, malzemeyi dış hava şartlarından korumak için en son olarak yapıştırıcı yüzey uygulanır.
Resimlerde, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi A Blok’ta yapılan ısı yalıtımı uygulaması
görülmektedir.
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Şekil 41: ADU'da yalıtım çalışmaları

Şekil 42: ADU’da yalıtım çalışmaları
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İzolux'un içeriğinin çoğu, inorganik ve doğal malzemelerden oluşmaktadır. Petrol türevi yalıtım
malzemelerine göre daha sağlıklıdır. İzolux gibi malzemeler, özellikle yeşil spesifikasyona
sahiptir, insan ve çevrenin yararları gözetilir.
İzolux’un içeriğinin %91’i organiktir ve yerelde tedarik edilen ve üretilen silikadır. Nitelikli bir
yerel kayanın silikatı ani şoklama yöntemi ile yontulur, elenir ve sonra fırınlanır ve 1400 ˚C'ye
kadar ısıtılır. Daha sonra üretici tarafından M44 olarak adlandırılan modifiye beyaz çimento ve
polimer bileşenleri ile karıştırılır. Bir defaya mahsus olmak üzere su ile karıştırılır ve mekanik
olarak püskürtülerek veya elle yüzeylere atılarak ve yayılarak uygulanır. 1500 ˚C'ye kadar
kristalleşmeden, yüksek ısı, ses, su ve yangına dayanıklılık kapasitesine sahiptir.

2.2.5. TS 825’e göre Isı Yalıtım Kuralları ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin Isı
Yalıtımı Gereklilikleri
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2008 yılında enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmak
için yapı sektörüne standartlar koymuştur. Bunlardan TS 825, binalarda enerji talebinin ısıtılması
için hesaplama prosedürlerini tanımlamakta ve beraberinde referans ve geçirgen değerler
sağlamaktadır. Ayrıca TS 825, yeni binaların çatı, cephe, pencere ve zemin plakası ve yenilenecek
bina için U-değerleri ile ilgili minimum gereksinimleri tanımlar. Standartlarda ısı yalıtım bölgeleri
ve U-değerleri bu bölgelere göre farklılık göstermektedir. Esiyok tarafından gerçekleştirilen bir
araştırmaya göre Türk Devlet Meteoroloji Servisi ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Türk Hava
Meteoroloji Servisi tarafından geliştirilen bir derece-gün yöntemi kullanılarak Türk iklim
bölgelerini “Isı Yalıtım Bölgeleri” olarak sınıflandırmıştır. Türkiye’deki Isı Yalıtım Bölgeleri
Şekil 43’te ve her bölge için U-değerleri Tablo 14’te sunulmaktadır.

Şekil 43: TS 825’e göre Isı Yalıtım Bölgeleri
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Tablo 14: TS 825 Isı Yalıtım Bölgeleri U-değerleri

TS 825

Duvar

Çatı

Döşeme

Pencere

İklim Bölgesi

(W/m2K)

(W/m2K)

(W/m2K)

(W/m2K)

1

0.7

0.45

0.7

2.4

2

0.6

0.4

0.6

2.4

3

0.5

0.3

0.45

2.4

4

0.4

0.25

0.4

2.4

Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü 1. Isı Yalıtım Bölgesi’nde yer almaktadır. Derin tadilat
uygulamaları yapılmadan önce, gerçekleştirilen enerji etüdlerinde ısı köprülerine rastlanmıştır.
Kirişler ve kolonlarda derin tadilat öncesi gerçekleşmekte olan ısı kayıpları 44.,45. ve 46. şekilerde
görülmektedir.

Şekil 44: ADU A Blok güney cephesi
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Şekil 45: ADU B Blok doğu cephesi
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Şekil 46: ADU B Blok doğu cephesiTablo

15, A Blok’ta blunan farklı bileşenlerin U-değerlerinin ve ısı
gereksinimlerinin karşılaştırmasını göstermektedir.
Tablo 15: A Blok Bileşenleri U-değerleri ve Isı Gereksinimleri

Duvar
(W/m2K)

Çatı
(W/m2K)

TS 825 İklim
Gerekliliği

0.7

0.45

0.7

2.4

1,309,863

Yalıtım Öncesi

1.64

3,23

4,25

2.8

3,579,902

Yalıtım Sonrası

0.71

1,39

4,25

2.8

1,776,369

Durum

Döşeme
(W/m2K)

Pencere
(W/m2K)

Isı Gereksinimi
(kWh)

İlk satırda, TS 825’te yer alan U-değerleri bulunmaktadır. 1. Derece Isı Yalıtım Bölgesi için asgari
ısı ihtiyacı 1,309,863 kWth olarak belirlenmiştir. İkinci ve üçüncü satırlar, ısı yalıtımı uygulaması
öncesi ve sonrası durumu göstermektedir. Ölçümlerde TESTO 435-4 Prob: 06141635/201
kullanılmıştır. Duvar ve çatı U-değerleri ölçülmüş, pencere U-değerleri imalatçıdan alınan katalog
bilgilerden elde edilmiş ve kat U-değerleri, edinilen bilgilere göre tahmin edilmiştir.

2.2.6. İlave Mimari Çözümler
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Mevcut 3 cm kalınlığındaki mermerler iyi korunmuş oldukları için yerlerinde bırakılmaları
kararlaştırılmıştır. Cephede gerçekleştirilen 3 cm kalınlığındaki ısı yalıtımı uygulaması, var olan
mermerlerin damlalık payı ile eşit genişlikte olduğundan, ısı yalıtımı uygulamasından sonra aynı
payı elde edebilmek için piyasada mevcut olan alüminyum pencere eşik profilleri seçilmiştir.
Öncelikle, hazır beyaz boyalı profiller duvarlara vidalandı. Daha sonra, tüm olası ısı köprülerini
ve su sızmasını önleyene kadar profillere ısı yalıtım sıvası püskürtüldü. Alüminyum pencere eşik
profillerinin detayları ve uygulamanın son hali sırasıyla Şekil 6 ve 7'de gösterilmektedir.

Şekil 47: Alüminyum pencere eşik profil detayı

Şekil 48: Alüminyum pencere eşik profil uygulaması
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3. Ekipmanların Devreye Alınmaları
Kılavuzun bu bölümünde, BRICKER sistemini oluşturan ekipmanların her birinin kurulumu için
gerekli bilgileri ve uygun bir işlemi garanti etmek için tüm cihazlar arasındaki bağlantıyı
sağlayarak, teknolojilerin kurulumuna ve başlatılmasına odaklanılmıştır. Kılavuzda, kurulum ve
işletim sürecinde izlenecek yer ve güvenlik protokolleri bulunmaktadır.

3.1. Güneş Toplayıcıları
3.1.1 Güneş Toplayıcılarının Kullanım Şekli

Şekil 49: PTMx parabolik toplayıcılar

Güneş toplayıcıları sadece şu uygulamalar için kullanılabilir:
• Dolaylı buhar üretim sistemleri,
• Klima sistemleri, termodinamik çevrime dayalı elektrik üretim sistemleri dahil,
• Endüstriyel veya endüstriyel ısıtma sistemleri.
ATEX, patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlere ve üretimin yapıldığı
yere alınan uluslararası sertifikadır. Güneş toplayıcıları, ATEX olarak sınıflandırılmamıştır.
Üretici firma ile yazılı olarak mutabık kalınmadıkça, ürünün farklı kullanımı yasaktır.
Güneş toplayıcıların kullanılma şartları:
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• Güneş toplayıcı ancak teknik şartnamede belirtilen koşullar sağlandığında kullanılabilir.
• Güneş toplayıcı kısmen kurulmuş / montajı yapılmış ise kullanılmamalıdır.
• Güneş toplayıcı sadece bu kılavuzda belirtilen akışkanlar ile kullanılabilir.
• Güneş toplayıcının içinde sıvı yoksa, asla kullanmamalıdır.
Teknik veri sayfasında açıklanan asgari ve azami akış oranları hakkındaki talimatlara uyun.

3.1.2 Olası Yanlış Kullanımların Önlenmesi
• Soltigua Firması’nın temin ettiği orjinal bileşenler (yani sensörler, mekanik parçalar, PLC,
vb.) dışındaki farklı bileşenlerle oluşturulmuş bir güneş toplayıcıyı asla kullanmayın.
• Sistem “manuel” modda iken, güneş toplayıcılarını asla açık konumda bırakmayın (izleme
pozisyonu).
• Sistem “manuel” modda iken, güneş toplayıcıyılarını güneşe yönlenmiş şekilde açık
konumda asla bırakmayın (izleme pozisyonu). Bu durum, operator olsa dahi, geçerlidir.
• Teknik katalogda veya bu kılavuzda belirtilen çalışma aralıklarını, rüzgar hızı,
kullanılabilecek sıvılar, basınç, sıcaklık, gibi parametreler üzerinden, asla aşmayın.
• Tüm sensörler monte edilmeden ve kusursuz bir şekilde çalıştırılmadan, güneş toplayıcılar
asla kullanılmamalıdır.
• UPS yukarı akım yönünde bağlanmadan sistemi asla çalıştırmayın.

3.1.3 Tesis/Sistem Yöneticisi ve Servis Personeli için Güvenlik Standartları
Çalışmada yer alan bütün personel ve operatörler, sistemin kurulduğu ülkede yürürlükte olan
sağlık ve güvenlik mevzuatına uymak zorundadır.
• Sıcak ve soğuk parçaların ve hareketli parçaların koruma parçalarını yerinde kurun ve
çalışma durumlarını kontrol edin.
• Sistem “otomatik” modda çalışırken veya elektrik paneli açıkken güneş toplayıcılarının
çalışma sahasına girmeyin.
• Sistem çalışırken, bakım/onarım yapmayın.
• Personel için uygun kişisel koruyucu ekipmanı bulundurun ve kullandırın.
• Tehlikeli akışkanların (örneğin, tehlikeli, kirletici, …) olası sızıntılarını insanlar ya da
çevre için tehlike oluşturmadan bertaraf edin. Bu amaçla yürürlükteki mevzuata uyun.
• Elektrik ile ilgili herhangi bir tehlikeden kaçının (bu amaçla, kurulum yapılan ülkede
yürürlükte olan mevzuatı takip edin).
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3.1.4 Bakım, Denetim ve Montaj İşlemleri için Güvenlik Talimatı
• Sadece üretici firma tarafından yetkilendirilmiş orijinal parçaları veya yerel parçaları
kullanın. Üretici firma tarafından onaylanmamış parçaların kullanılması, tüm garanti
haklarının kaybedilmesine sebep olur ve tesise ve canlılara zarar verebilir.
• Tesis / sistem yöneticisi, tüm bakım, kontrol ve montaj işlerinin sadece eğitimli ve
kalifiye personel tarafından yapıldığını ve söz konusu personelin bu kullanım kılavuzunu
okuyup anladığını ve yürürlükteki güvenlik mevzuatının farkında olduğunu kontrol
etmelidir.
• Ürünler üzerindeki tüm çalışmalar sadece güneş gözlükleri, eldivenler vb. gibi yeterli
kişisel güvenlik ekipmanlarıyla gerçekleştirilebilir.
• Ürünler üzerindeki bütün çalışmalar, yalnızca sistem çalışmıyorken ve elektrik kapalı
iken gerçekleştirilebilir.
• Güneş toplayıcılarına ve elektrik panosuna yaklaşırken, özellikle güneş ışığının
yoğunlaştığı alıcı tüpünün eksenine, göze batmaya ve göz kamaşmasına dikkat edilmelidir.
• Alıcı tüpte ve sıcak akışkanın bulunduğu diğer bileşenlerde herhangi bir çalışma
yapmadan önce, tüpün ve diğer bileşenlerin ortam sıcaklığına ulaşmaları beklenmelidir.
• Sıvıyı içeren parçalar arasındaki bağlantılar sökülmeden önce, güneş toplayıcıyılarındaki
tüpler boşaltılmalı ve sistem basınçtan arındırılmalıdır.

3.1.5 Nakliye, Depolama ve Bertaraf
Üreticiden teslim alıma süreci için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
• Mal teslimatı sırasında bütün kutuların/kolilerin hasarsız olup olmadığı kontrol
edilmelidir.
• Nakliye sırasında hasar oluşmuş ise, derhal tespit edip ölçümler alınmalı ve üretici yazılı
olarak bilgilendirilmelidir.
Emniyetli ulaşım ve iyi yol tutuşu aşağıdaki göstergeler ile sağlanabilir.
Bütün parçaların yerleştirilmesi ve taşınması süreci için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
• Kasalarda veya paletlerde teslim edilen parçalar: koliler alt kısımlarından bir forklift ile
kaldırılmalı, yük daima yatay tutulmalı, yuvarlanmaların önlemesi için ağırlık
dengelenmelidir (ağırlık merkezi daima kaldırma noktaları arasında olmalıdır).
• PTMx tork borusu bir kaldırma cihazı ile taşınmalı ve üst kısımdan kaldırma kayışları ile
kaldırılmalıdır.
• PTMx tahrik pilonunun ağırlık merkezi üst kısmında olduğu göz önüne alınarak, kaldırma
kayışları ile üst kısımdan kaldırılmalı ve yuvarlanması önlenmelidir.
• QG elektrik panosu her zaman yatay tutularak vinç ile veya forklift ile taşınmalıdır.
Tırı / aracı / konteynırı boşaltma süreci için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
• Tırı / aracı sağlam, düz ve düzgün bir zeminde park edin. Forkliftin doğru hareket
edebilmesi için gerekli platform ve manevra sahası sağlanmalıdır.
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• Kasalar birer birer indirilmelidir.
• Büyük metal raflar ikişer ikişer vidayla sabitlenmiş ise ve forklift gerekli yükleme
kapasitesine sahip ise, her iki raf da birlikte indirilebilir.
• Düşmeleri önlemek için raflar forklifte bağlanmalıdır.
Kolilerin düşmesi durumunda: parçalarda kırılma veya hasar oluşmuş olabilir. Bu sebeple, koliler
/ raflar sadece önerilen kaldırma noktalarından kaldırılır ve tutulur. Forklift’in çatalı her zaman
kolilerin / rafların ağırlık merkezinden temas etmelidir. Forklift kamyon sahasından ayrıldığı
anda, çatalı zemine yaklaştırılmalıdır.
Tablo 16: PTMx - Öncelikli Parçaların Belirgin Ağırlığı
Ağırlık (kg)

Parça
Tork tüpü

125

Alıcı tüpü

35

Ayna

19

Sensörlü yanal pilon

45

Sürücü pilon

150
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Şekil 50: Kaldırma noktaları

3.1.6 Toplayıcı Yapısı

Şekil 51: Güneş toplayıcı alt bileşenleri
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Tablo 17: Yapı Bölümlerinin Tanımı

Aynalar

Yüksek yansıtıcılı 4 mm kalınlığında temperli camdan imal edilmiş olup metal sabitlenmek üzere
4 noktaya sahiptir.
Her temel modül 8 adet 1250x1480 mm boyutlarında yarı parabolic aynalara sahiptir.

Alıcı tüp

Yüzeyinde seçici kaplama ile paslanmaz çelikten yapılmıştır. Boyutlar: çap = 42.4 mm; kalınlık =
2 mm; uzunlu = 6244 mm.
Her temel modülün bir alıcı tüpü vardır.
Alıcı borusu flanşlı bağlantılara sahiptir, DN32 ebadındadır ve termal kayıpları en aza indirmek
için harici bir cam kaplaması vardır.

Metal yapı

Derin sıcak galvanizlenmiş. Aynalar ile alıcı boruyu destekler ve güneşi izlemek üzere yatay bir
eksen etrafında döner.
Her temel modül şunları içerir:
- n. 1 tork tüpü,
- n. 3 alıcı tüp desteği,
- n. 16 ayna kolu.

Pilonlar
(yanal, orta)

Sensörlü yanal pilon

Derin sıcak galvanizlenmiş. Temellere bağlı yapının sabit elemanlarıdır. Her bir pilon, yapının
dönmesine izin veren bir bilyalı yatak içerir.

Her bir güneş toplayıcı için yerleşik sensörleri içerir:
- n. 1 sıcaklık probu
- n. 1 açısal sensör
- n. 2 uç anahtar
- n. 1 akış anahtarı

Sürücü pilon

Bir elektrik motoru, bir şanzıman ve kasnaklı bir redüksiyon zincirinden oluşan sürüş sistemini
içerir.
Her toplayıcı n.1 sürüş pilonuna sahiptir

Esnek hortumlar

Toplayıcının iki tarafına monte edilirler ve sisteme sabitlenmiş dönen alıcı boruların
bağlantılarından sorumludurlar.

On-board elektrik
panosu (QBM / QBMSW)

Otomatik operasyon için gerekli olan orta Panele (QG) bağlantılı uzaktan otomasyon I / O
birimini içerir. İlaveten, manuel mod için talimatları da içerir.

Merkezi elektrik
panosu (QG)

Bir tek güneş toplayıcısının ve bütün güneş sahasının (yani: aynı hidrolik devrede çalışan birçok
toplayıcı) otomatik operasyonunu yöneten ana kontrolörü (PLC) içerir. Her iki elektrik şebekesi
iletişimini sağlamak için her bir QBM'ye bağlanır.

Her güneş enerjisi toplayıcısının bir QBM'si vardır.
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Şebekeden kaynaklanan elektrik kesintisi durumunda geçici olarak güneş sahasına güç sağlayan
bir yedek akü sistemidir.

UPS

QG'nin üstüne monte edilmiştir ve her bir güneş sahası için bir tane bulunur.
Güneş Sahası
Sensörleri

Her güneş sahasında QG'nin yakınında bulunan ve ona bağlı bir sensör grubu bulunur. Bunlar:
- rüzgar hızı sensörü
- ışık sensörü
- yanıp sönen ışık ve siren

UYARI:
• Güneş toplayıcılarının koruyucu kaplamaları, ve / veya emniyet tertibatları eksik veya
çalışmıyor ise, asla çalıştırılmamalıdırlar.
• Eğitim almamış ve yetkilendirilmemiş personel cihazları asla kullanmamalıdır.
• Güç kaynağını kapatmadan toplayıcı sahasına giriş kesinlikle yasaktır.

3.1.7. Kurulum
Kılavuzun bu bölümünde, güneş sahasının montajını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için
kurulumda kullanılabilecek pratik bilgiler paylaşılmıştır.
Güneş toplayıcıları dış mekanda kurulacaklarından, kötü hava şartlarına maruz kalacaklardır. Bu
sebeple, aşağıda belirtilen harici yüklere direnmek üzere tasarlanmışlardır ve kurulum için de
kabul edilecek harici yükler aşağıda belirtildiği gibi hesaplanmalıdır:
• Zemin seviyesinden 10 metre yükseklikte rüzgar basıncı, yerleşimde ikinci kategori:
1'881 N/m2. Parabol için şekil katsayısı 1.9 kabul edilir.
• Zemin seviyesinde kar yükü (snow load): 1’500 N/m2
• Sismik spektrumu: Şekil 52’deki grafikte gösterilen eğrinin altında olmalıdır.

Şekil 52: Sismik spectrum grafiği
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Alıcı tüpündeki izin verilen yükler aşağıdaki gibidir:
• Fx (eksenel yük) ≤ 300 N (herhangi bir yönde)
• Fy (dikey yük) ≤ 150 N (herhangi bir yönde)
• d (Fy'nin uygulama mesafesi) ≤ 250 mm
Toprağa tutturma, toplayıcı transfer levhaları vasıtasıyla altta bulunan temeller üzerinde yük
aktarımı yapar. Sabitleme sistemi ve temelleri, bu tür yüklere, kurulumun yapıldığı ülkede
yürürlükte olan tasarım standartlarına göre dayanabilmelidir.

Şekil 53: Tüpteki yükler

3.1.8 Montajdan Önce Pratik Bilgiler
• Güneş toplayıcıları yaya veya araç trafiğine yakın yerlerde kurulmuşsa, herhangi bir sızıntı veya
kaçak için gerekli koruma sağlanmalıdır.
• Güneş toplayıcılarının bulunduğu sahada asla yabancı bir cisim bırakılmamalıdır.
• PTMx’lerin QBM'leri yoğun güneş ışınlarına maruz kalmayacakları yerlere kurulmalıdır.
• Sahaya giriş çıkışlarda kişisel ekipmanlar her zaman hazır bulundurulmalıdır.
• QBM'ye yaklaşılırken, özellikle alıcı borunun sanal devamı noktalarında, hem gözlerin, hem de
vücudun yansıyan güneş ışınlarından korunması gerekir.
• Güneş toplayıcılarının bakım veya rutin control çalışmaları sadece istifleme konumunda veya
bakım konumunda gerçekleştirilmelidir.
• Güneş toplayıcıları sadece yoğunlaştırılmış güneş ışığından kaynaklanan ısıya dayanabilen
yüzeylere yerleştirilmelidir. Böylece, toplayıcılar istiflendiğinde, yüzeylerin zarar görmesi
önlenebilir. Güneş toplayıcılarının altında plastik veya katran gibi malzemeler ASLA
kullanılmamalıdır.
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• Güneş toplayıcılarının yüklerine uygun ankraj sistemleri ve temeller kullanılmalıdır.
• Dirençli çimento kullanılmalıdır.
• Bütün temel blokları / bağlantı yüzeyleri aynı yatay düzlemde oluşturulmalıdır.
Toplayıcılar Arası Mesafeler
Personelin ve bakım ekipmanının güvenli geçişini sağlamak için toplayıcının her tarafında en az
1.2 metre genişliğinde serbest geçiş bırakılmalıdır.

Şekil 54: Toplayıcılar arası mesafe

Birden fazla PTMx toplayıcının paralel olarak sahada kurulduğu durumlarda:
• Karşılıklı gölgeleri en aza indirgemek için, güneş toplayıcılarının 7 metrelik aralıklarla montajı
gerçekleştirilmelidir. Çok istisnai durumlarda, asgari mesafe 4.8 metreden az OLAMAZ.
• Karşılıklı gölgeleri en aza indirgemek için, ardışık yerleştirilen güneş toplayıcıları azami ± 0.2
metrelik toleransla aynı yatay düzlemde monte edilmelidir.
• Aynı Güneş toplayıcının pilonları için toleranslar ek dokümantasyonda belirtilmiştir.
• Zırhlı çimento temelleri olması durumunda, delme işlemini kolaylaştırmak için metal iskeletin
ankraj rotları / vidaları konumunda olmamasını sağlaması önerilir.

3.1.9 Mekanik Montaj
Montaj sırasında gerekli belgeler:
• Montaj çizimleri
• QG elektrik şeması
• QBM elektrik şeması
• Güç kaynağı blok şeması
• Ağ mimarisi blok şeması
• Enerji seti sensörleri veri sayfaları (isteğe bağlı)
• UPS kılavuzu
• Projeye özel yerleşim çizimleri
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Temel Sabitleme Noktaları
1. Her bir güneş toplayıcı için temel blokların uzunlamasına hizalanması kontrol edilmeli ve
gerekli toleransa uygunlukları doğrulanmalıdır.
2. Doğru mesafelerde tüm bloklar için ankraj cıvatalarının konumu kontrol edilmelidir.
3. Tüm alt somunlar aynı dikey tırnakta konumlandırılmalıdır.

Şekil 55: Sonda jig için konumlandırma noktası

Dikmeler ve Tork Tüpleri
1. Sensör pilonunun nereye takılacağı toplayıcının yan tarafındaki çizimde gösterilmiştir;
buradan kontrol edilmelidir.
2. Pilonlar tesviye somunlarına yerleştirilmelidir. Pilonların bacakları hizalandığında, kilit
somunları sıkılmalıdır.
3. Sürücü pilonundan başlayarak, tork tüpleri önce bir tarafa, sonra diğer tarafa takılır.
Şekil 55’te gösterilen sıraya uyulur.

Şekil 56: Ayak ve tüp türleri
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Şekil 57: Güneş sahasında tork tüpü kurulumu

Şekil 58:Güneş sahasında pilon kurulumu
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Yerleşik Sensörlerin Kurulumu
Montaj süreci başlangıcında QBM'ye güç beslemesi yapılması tavsiye edilir, böylelikle
gerektiğinde montaj sırasında güneş toplayıcılarının döndürülme imkanı oluşur. Güç beslemesi
için bir jeneratöre veya benzerine ihtiyaç vardır.
1. Yerleşik sensörler Şekil 59’daki gibi monte edilir ve QBM'ye takılır.
2. Elektrik motoru elektrik şemasına göre bağlanır.

Şekil 59: Sıcaklık sensörü

Ayna Kolları ve Alıcı Desteği
1. Bütün ayna kolları güneş toplayıcıları ile dikey konumda olacak şekilde takılmalıdır.
2. Alıcıların yanal ve merkezi destekleri takılmalıdır. Yanal destekler Şekil 60’ta gösterildiği gibi
tork borusu flanşının dış kısmına monte edilir
3. İki alıcı desteğininin sabitleme noktaları sürücü pilonunun üzerine takılır.
4. Esnek hortum halkası alıcı desteklerine takılır. Sensörlü pilondan toplayıcıya bakıldığında,
halka soldan aşağıya doğru uzanır. Diğer tarafta, toplayıcıya dışarıdan bakıldığında, sağ tarafta
aşağı doğru uzanır (Şekil 60c).
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a

b

c

Şekil 60: Kollar ve yatak desteği montajı

Aynalar
Aynalar önceden monte edilmiş kollara takılmalıdır. Kurulum sırasında aşağıdaki öneriler
dikkate alınmalıdır:
• Her seferinde 2 kişi aynı anda sadece 1 ayna tutmalıdır.
• Her aynanın somunlarına bir miktar sabitleyici (silicon veya muadili uygun yapıştırıcı)
uygulanmalıdır.
• Barkod güneş toplayıcının dış tarafında kalmalıdır.

Şekil 61:Aynaların montajı

Alıcı Tüpler ve Esnek Hortumlar
1. Güneş toplayıcı kapanma konumuna (veya dikey aynalar konumuna) getirilir ve alıcı tüpleri
alıcı desteklerine sabitlenir.
2. Tüpler, flanşlarına sıkılarak bağlanır.
3. Alıcı uzantısı, iki bitişik alıcıya ve desteklerin üzerindeki sabit noktaya sabitlenerek sürüş
pilonunun üzerine takılır.
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4 Esnek hortumlar takılır. İğneli valfli esnek hortum sensörlerin pilon tarafına takılmalıdır.
5. Sıcaklık sensörü sensör pilonunun yan tarafındaki esnek hortuma sabitlenmelidir.

Şekil 62: Alıcı tüpler
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Şekil 63: Esnek hortumlar

Aşırı ısınmış toplayıcılar canlılara ve ekipmana zarar verir. Alıcı tüpler monte edildikten sonra,
sistem tamamen devreye alınıncaya kadar toplayıcılar güvenli pozisyoda bırakılmalıdır.

Şekil 64: İstiflenmiş toplayıcılar
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3.1.10 Elektrik Bağlantıları
Elektrik Panoları Hakkında Genel Bilgiler:
Elektrik panoları (QG ve QBM'ler), ısıtma kaynaklarından, yakıt deposundan, yanıcı maddelerden,
kimyasal maddelerden yeterli bir mesafede kurulmalıdır. Kurulumlarda QG ile ilgili dikkat
edilecek konular:
• Dış mekan: doğrudan su girişini önlemek için panelin üstünün örtülmesi gereklidir;
• İç mekan: doğru ısı yayılımına olanak sağlamak için diğer elektrikli panellerden veya
ısıtma kaynaklarından yeterli mesafede tutulmalıdır.
Bağlantılar
1. Elektriksel çalışma parametrelerinin, QG'nin bağlanması gereken mevcut elektrik sistemi için
doğru oldukları kontrol edilmelidir.
2. Elektrik panelini, aşırı yükten ve kısa devreden kaynaklanan dolaylı kontaklardan korumak için,
UPS'in girişinde, elektrik şemasına uygun özelliklere sahip bir koruma ekipmanı kurulmalıdır.
3. Korumanın doğru tasarımı için, elektrik şemasında gösterilen kA'daki Icw değeri kontrol
edilmelidir. Aydınlatma şebekesi tarafından doğrudan beslenen elektrik devrelerinin, aydınlatma
veya diğer özel olaylar nedeniyle aşırı gerilim durumunda, bir koruma olarak uygun koruma
cihazlarının (parafudar) korunması önerilmektedir.
4. UPS aşırı nemli olmayan bir ortamda ve 10 ila 30 °C arasında bir sıcaklıkta kurulmalıdır.
5. Elektrik şemasına göre UPS mevcut şebekeye ve QG UPS'e, aşağıdaki kablo türlerine göre,
bağlanmalıdır:
• Güç kabloları
• İletişim kabloları
6. Mümkün olduğu durumlarda QG, bulunduğu konumdan güneş sahasının görülmesi mümkün
olacak şekilde ve kolay erişilebilir olması için çitlere yakın olacak şekilde kurulmalıdır.
7. QBM'ler toplayıcılara yakın şekilde, ek belgede gösterilen konumda ve belirtilen
numaralandırma takip edilerek takılmalıdır.
8. Müşterinin mevcut etherneti QG'ye bağlanır.
9. Sensör direği gölgesiz bir alana yerleştirilmelidir.
10. Elektrik şemasındaki göstergeler takip edilerek sensör direği QG'ye bağlanır:
• Kabinin içindeki kablolar, kabinin alt tarafındaki delikten geçirilir.
• Elektrik şemasına göre kabloları terminal panosuna bağlayın
• Kabinin altındaki conta sıkıştırılır.
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11. Her bir toplayıcı için QG ve QBM arasındaki elektrik kabloları elektrik şemasına ve blok
şemasında gösterilen yapıya, kablo tipine ve bölümlerine göre bağlanır.

Şekil 65: Güneş sahasının güç blok şeması

12. Elektrik şemasının ve ağ mimarisinin göstergelerine göre QG ve QBM-SWs-e, QBM-SW'ler
ve diğer QBM'ler arasındaki veri kablolarını bağlayın.
Ethernet kablosu ve döşeme şekline (çift kaplamalı, zırhlı çift kaplamalı, gibi) uygun özelliklere
sahip FTP cat.5 ve RJ45 fişleri kullanılmalıdır.
Her bir QBM-SW için:
• Kablonun ucu QG'ye takılır ve ana anahtara bağlanır.
Her bir QBM ve QBM-SW için:
• Kablonun ucu kabinin alt tarafındaki delikten geçirilir.
• PLC modülündeki ethernet fişine Şekil 66’da gösterildiği gibi bağlanır.
• Kabinin altındaki conta sıkıştırılır.
Her QBM-SW için, ve göreceli olarak diğer QBM'ler için:
• Ethernet kablosunun ucu, kabinin altındaki delikten geçirilir.
• Şalterdeki serbest bir ethernet fişine Şekil 66’da gösterildiği gibi bağlanır.
• Kabinin altındaki conta sıkıştırılır.
13.Elektrik motoru CEI 60204-1 (IEC 204) normunun hükümlerine uygun olarak kablolanır.
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Şekil 66: I & C güneş sahası mimarisi

Şekil 67: Elektrik motor bağlantıları
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ÖNEMLİ:
• Motor kablolandıktan sonra, manuel modda iken dönüş yönü kontrol edilmelidir.
• Açma düğmesine basıldığında, toplayıcı açılmalıdır; yani kapalı pozisyonundan ilerlemelidir.
• Kapama düğmesine basıldığında, toplayıcı kapanmalı; yani istifleme pozisyona dönmelidir.

3.1.11 Hidrolik Bağlantılar
1. Güneş toplayıcı DN32 (1 ”¼) flanş bağlantılı borulara bağlanır.
• 8.8 karbon çelik veya 70 sınıfı paslanmaz çelikten imal edilmiş M16 ebadındaki vidalar
kullanılmalıdır.
• Anahtarlı 63 ± 1 Nm tork kullanımalıdır.
2. Uygulamada akışkan, basınç ve çalışma sıcaklıkları açısından uygun contalar kullanılmalıdır.
Termal yağ durumunda, en az 80 Nm'lik bir torka dayanabilecek metal insertli grafit contaların
kullanılması önerilir.
3. Uygulama türüne bağlı olarak, boru malzemesi (karbon çeliği, paslanmaz çelik, vb), kalınlık
(program 40, vb) ve imalat tipi (kaynaklı borular, dikişsiz borular, vb) seçilmelidir. Ayrıca, alıcı
tüpleri malzemesi ile (paslanmaz çelik AISI 316) uyumluluğu kontrol edilir.
4. Uygulama tipine bağlı olarak, çalışma koşullarına (akışkan, basınç, sıcaklık) uygun vana
rakorları ve sensörleri seçilir. Boruların tamamen boşaltılabilmesi için, boşaltma valflerinin
devrenin alt kısımlarına monte edilmesi önerilmektedir.
5. Borulama uygulaması tamamlandığında, filtrenin sık aralıklarla temizlenerek devrenin doğru
şekilde temizlenmesi sağlanmalıdır.
6. Tüm flanşlı contalar göz ile kontrol edilmeli ve basınç testi ile devre hidrolik contası kontrol
edilmelidir.
7. Elektrik kablolamaları tamamlanıp, bütün sensörler bağlandığınıp ve çalıştırılınca, sistem
doldurulabilir.
8. Hava kabarcıkları sistemden çıkarıldıktan sonra sirkülasyon pompası birkaç dakika çalıştırılır.
Ardından tesisat içerisinde kalan hava, hava atma noktalarından tahliye edilir. Devredeki bütün
havayı çıkarmak için bu çalışmalar birkaç defa tekrarlanmalıdır.
9. Olası dökülmeler kontrol edilmeli ve bulunduğunda hemen gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
10. Sirkülasyon pompası soğuk sıvı ile açılır ve borulardaki artıkları temizlemek için filtre sık
aralıklarla temizlenir.
11. Devre su ile yıkandığı takdirde, buhar damlacıklarını uzaklaştırmak için 100 - 120 °C'de tekrar
havalandırılması gerekir. Bu aşamada, sirkülasyon pompası, toplayıcıyı alarm moduna geçirebilir
(akış eksikliği) ve kavitasyon oluşabilir. Böyle durumlarda, buharın borulardan atılabilmesi için
dolaşım ve de-havalandırma fazlarının değiştirilmesi önerilmektedir. Pompanın basınç altında
tutulmasıyla kavitasyonu önlemeye çalışmak da önerilmektedir (örneğin, pompanın akış
yönündeki kesme vanası kısmen kapalı tutulur).
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12. Bütün sensörlerin ve çalıştırıcıların kusursuz işlediği kontrol edilmelidir (sirkülasyon pompası,
genleşme tankı, güvenlik aksesuarları, gibi).

3.2 Adsorpsiyonlu Çiller
Teslimat, Depolama ve İşleme
• Ünite tek parça halinde gönderilmelidir.
• Çiller, imalatçının montaj ve donanım talimatlarına göre depolanmalı ve kullanılmalıdır.
• Dış mekanda depolanırsa, ünite çürütücü ortamlardan korunmalı, kontrol paneli ve diğer
elektrik kabinleri içinde oluşabilecek yoğunlaşma önlenmelidir.

3.2.1. Kurulum
1. Adsorpsiyonlu çiller, düz bir yüzeye monte edilmelidir. Tesviye cıvataları montaj plakalarına
yerleştirilmeli ve çiller kabuğunun uzunlamasına ve enlemesine hizalanması için ayarlanmalıdır.
Soğutucu ünite monte edilmemişse, soğutucu akışkan evaporatör ısı eşanjörünün yüzeyini
tamamen ıslatmayacak ve çillerin kapasitesi azalacaktır.
2. Her bir adsorpsiyonlu çiller, tüm yan ve üst panellere erişimi olan bir yere kurulmalıdır.
Ekipmanın önünde en az 0.75 metre açıklık bulunmalıdır. Boru konfigürasyonu, servis için
adsorpsiyonlu çillere açık erişime izin vermelidir.
3. Dengeleme vanalarının montajı gerekli değildir.
4. Herhangi bir su hattında üç yollu kontrol vanaları gerekli değildir.
5. AD çiller 3mm (7/64") içinde her bir ankraj cıvatası konumunda düz olarak ayarlanmalıdır. Bu
pozisyona ulaşmak için uygun pullar kullanılmalıdır.
6. AD Çiller yerleştirilir ve 3 mm (7/64 ") içinde olduğunu doğrulamak için seviye tekrar kontrol
edilmelidir. Çiller üzerinde bulunan “Nakliye ölçüsü” ve “bakım alanı şeması” kontrol edilir.
Seviye gerektiği gibi ayarlanmalıdır.
7. Seviyenin 3 mm (7/64") içinde olduğu onaylandıktan sonra bağlantı cıvataları sıkılarak pozisyon
sabitlenmelidir.

3.2.2 Isı Yalıtımı
Evaporatörün ve soğutulmuş su borularının ısı yalıtımı gereklidir. Ünite yüksek nemli ortamda
kurulacaksa, soğutma kulesi borularına da yalıtım gerekebilir. Ünite açık havada donma tehlikesi
olan bir yerde kurulacaksa, bütün su boruları ve su sütunu yalıtılmalı ve elektrik ile çalışan hat
ısıtıcı (heat trace) ile korunmalıdır.
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3.2.3 Su Tesisatı Borulaması

Şekil 68: Boru ve alet şeması

1. "Boru ve alet şeması" kontrol edilir. Sıcak su, soğutma suyu ve soğutulmuş su dahil her su
borusu üzerine ve AD çiller giriş ve çıkışına kapatma vanaları yerleştirilmelidir.
2. Boru boyutları için çiller uygulama ve detay çizimleri baz alınmalıdır.
3. Statik pompa kafası ve pompa emme yüksekliği göz önünde bulundurularak, boru hattında ve
pompa gövdesinde 5 kg/cm2'den (71 psig) fazla basınca sahip olmayacak şekilde borular
tasarlanmalıdır.
4. Birden fazla AD çiller sistemi kurulumu durumunda, her bir çiller için sıcak su, soğutma suyu
ve soğutulmuş su için özel bir pompa kurulmalıdır.
5. Sıcak su, soğutma suyu ve soğutulmuş suyun tasarım akış hızı korunmalıdır.
6. Su kalitesi düzenli olarak kontrol edilmelidir.
7. Soğutma kulesi, baca gibi mevcut yapılardan uzak bir yere kurulmalıdır. Bakım kolaylığı
açısından yakınlarda tatlı su bağlantısı olanakları araştırılmalıdır.
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8. Boru malzemeleri:
a. Çinko galvanizli boru kullanılmalıdır.
b. Boru kaynak çalışmaları bitirilince, çinko astar uygulanmalıdır.
9. Borular doğru şekilde desteklenerek, borulardaki aşırı yükün AD çillere etkisi azaltılmalıdır.
10. Bölüm 6 "Boru ve alet şeması"nda gösterildiği gibi süzgeçler, basınç göstergeleri,
termometreler ve akış ölçüm cihazları takılmalıdır.
11. Termometreler ve akış ölçer:
a. Termo kuyudan önce hassas arama tipi termometre takılmalıdır. Soğutulmuş su girişi
ve çıkışı sıcaklıklarının tam olarak tespiti önemlidir. BRICKER’da kullanılan AD çiller, sıcaklık
sensörleri ile donatılmıştır ve bütün okumaları çiller kontrol panelinde görüntülenir.
b. Sıcak su ve soğutma suyu hatları için, termo kuyuda kadran tipi hassas termometre
takılır. Termo kuyuları yağ ile doldurulur.
c. Akış ölçüm cihazları, bakım için kolayca erişilebilen düz boru hattına kurulmalıdır.
Bir orifis tipi akış ölçer kullanılıyorsa, akış ölçerdeki filtre su içindeki terazi ile tıkanabilir. Bu
gibi durumlarda, bakım için yalıtımlı vanalar kullanılmalıdır.
12. Su süzgeçlerinin montajı ve bakımı:
a. Sıcak su pompası, soğutulmuş su pompası ve soğutma suyu pompasının girişinde 10
gözlü bir su süzgeci takılmalıdır.
b. Süzgeç kurulumunun yerini seçerken su sızıntısını dikkate alın. Servis ve bakım için
süzgecin girişinde ve çıkışında kapatma vanaları eklenmelidir.
c. Soğutulmuş su süzgeçleri, diğerleri kadar sık tıkanmaz. Sıcak su ve soğutma suyu
hatlarındaki süzgeçler 3 ayda bir temizlenmelidir.
13. Hava tahliye vanasının takılması:
a. Borunun yönlendirilmesi karmaşıksa, otomatik hava tahliye vanaları takılmalıdır.
Kapalı soğutulmuş su hatlarında, borularda hava sıkışması yaşanabildiğinden sadece otomatik
hava tahliye vanaları kullanılmalıdır.
b. Otomatik hava tahliye vanasının konumu, havanın sıkışma ihtimalinin yüksek olduğu
pompa tahliyesinde olmalıdır.
14. Boru kaçağı testi:
Sıcak su hattının, soğutma suyu hattının ve soğutulmuş su hattının sızdırmazlığı aşağıdaki gibi test
edilir:
a. Testten önce, borunun içi iyice temizlenmelidir. Aşırı kaynak artığı veya fazla kir
çıkması ihtimali var ise, boru flanşları çıkarılmalı ve hepsi temizlenmelidir.
b. Sisteme su eklenmeli ve pompalar çalıştırılmalıdır. Pompa çalışması sırasında hava
boşaltılmalıdır. Basınç 5 kg/cm2'den (71 psig) düşük tutulmalı ve kaçak kontrolü yapılmalıdır.
c. Ortam sıcaklığı donma derecesinin altına düşerse, sızıntı testinden sonra sistemdeki
tüm su boşaltılmalıdır.
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15. AD çiller, 6 saatten fazla bir süre boyunca donma ortam sıcaklığına maruz kalırsa, ısı
eşanjörlerinde su donabilir. Sistem çalışmaya hazır olana kadar sistemdeki tüm su boşaltılmış
olmalıdır.

3.2.4 Hava Boruları
Basınçlı hava, su akışını kontrol eden kelebek vanalarını harekete geçirmek için kullanılır. Ayrıca,
vakum pompasını çillere bağlayan vakum yalıtımını ve hava valflerini çalıştırmak için de
kullanılır. Basınçlı hava, vanaları harekete geçirmek için yeterli basınçta olmalıdır. Standart
gereksinim 80 psig hava basıncıdır. Hava, pnömatik solenoid valflere veya kelebeği ve vakum
valflerini hareket ettiren tahrik silindirlerine zarar verebilecek kir ve kirden arındırılmış olmalıdır.
Soğutuculu bir kurutucu havayı çiller içine girmeden önce kurutmak için basınçlı hava
kullanılabileceği gibi, diğer kurutucular veya ürünler de kullanılabilir.
Hava kurutucularının kullanılmadığı çillerlerde birkaç yıl içinde, elektrik kabinindeki hava hattına
bağlı birinci solenoid valfte beyaz pas (galvanik korozyon) oluşması karşılaşılan bir durumdur.
Bunun sonucunda, solenoid valfler sonunda düzgün çalışmazlar. Bu durumu önlemek için,
valflerin basitçe ayırılması, iç pistonların temizlenmesi ve gövdelere yerleştirilmesi ve basınçlı
hava kaynağına bir kurutucu / nem giderici eklemek gerekir.
Valfler hızlı ve aralıklı olarak çalıştığından, basınçlı hava tankı gereklidir. Böylece küçük beygir
gücüne sahip bir kompresör depoyu vanalar tarafından kısa patlamalarda kullanılacak basınçlı
hava ile doldurabilir. Daha büyük, E şasi çillerler için, 3.5 hp kompresöre sahip 150 litre’lik bir
depolama tankının yeterli olduğu kanıtlanmıştır. Buna rağmen, daha büyük bir cihaz kullanılarak
maliyetleri artırmanın herhangi bir cezası yoktur.
DİKKAT:
Çillerin durumundan bağımsız olarak, hava beslemesi kapatılmamalıdır (Durdurmak veya
kapatmak).

Havanın Boşaltılması, Boşaltma Valfleri ve Kelebek Vanaların Yerleri
Tahliye ve hava tahliye vanaları Şekil 69’daki gibi monte edilir. Bu vanalara gerekli borular
bağlanır.
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Şekil 69: Hava boru hattı şeması

Şekil 70: Tahliye ve hava tahliye vanaları
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Şekil 71: Kelebek vana yerleri

3.2.5 Soğutucu Şarj
1. Başlangıçta yeterli soğutucu (su) şarj edilir ve vakum pompası tarafından sistemden çekilir.
Soğutucu düzenli aralıklarla şarj edilmelidir.
2. Soğutucu, Şekil 71’de gösterilen şarj vanasından şarj edilmelidir.
3. Gözetleme camının merkez çizgisine kadar şarj edilmelidir.
4. Havanın sisteme emiliminden kaçınılmalıdır. Soğutucu şarj edildikten sonra, vakum pompası
3 saat manuel olarak çalıştırılmalıdır.
5. Normal çiller çalışması sırasında, çiller düşük soğutucu alarmı ile kapandığı durumlarda,
soğutucu şarj edilmelidir.
6. Damıtılmış su, arıtılmış su veya içilebilir musluk suyu kullanılmalıdır.
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Şekil 72: Soğutucu vana
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3.2.6. Kablolama Şeması, Güvenlik Kilitleri ve Elektrik Talepleri
Genel Bilgi:
• Cihaza güç beslemesi 3 ph, 50 Hz, 415 voltaj olmalıdır. Güç kaynağı 415 volt'u geçerse, bir
indirici trafo gerekli olacaktır. 60 Hz frekansı da bir seçenektir.
• Cihaza gelen güç kaynağı, kurulum yüklenicisinin sorumluluğunda olacaktır.
• Harici kontrollerin, emniyetlerin, anahtarların ve sensörlerin montajı, kurulum yüklenicisinin
sorumluluğunda olacaktır.
• Kontrol paneline güç sağlamak için bir kontrol trafosu sağlanacaktır.
• Çiller tek noktalı güç kaynağı kullanılmalıdır.
1. Ekli bağlantı şeması incelenmelidir.
2. Ana güç paneli sipariş sahibi tarafından sağlanmalıdır.
3. Ana kontrol paneli ve AD çiller kontrol paneli arasında şemada gösterildiği gibi kablolama
yapılmalıdır. Bu işlem sipariş sahibi tarafından gerçekleştirilmelidir.
4. Her bir çillerin ana kontrol paneline güç sağlamak için 2 mm2'den daha büyük boyutlarda kablo
kullanılmalıdır.
Kilitleme kablolaması için 1.25 mm2'den daha büyük kablo boyutu
kullanılmalıdır.
5. Doğru kablo terminalleri kullanılmalıdır.
6. Her kontrol paneli doğru şekilde topraklanmalıdır.
7. Panelde kullanılan tüm motorlar dikkate alınarak ana kontrol paneli güç kaynağının kablo
boyutu belirlenmelidir.
8. KW motoru, pompa başlatıcısının tipini belirlemelidir.
9. Vakum pompası otomatik olarak başlar. Soğutma grubu kapalı konumda iken, güç kaynağı
kapatılmamalıdır.
10. "Kış Modu", soğutma suyu pompası ve soğutulmuş su pompasını, ortam sıcaklığı donma
noktasının altına düştüğünde otomatik olarak çalıştırarak, çillerin donmasını önlemek için
kullanılır. Soğutulmuş su pompasının ve soğutma suyu pompasının çalışma modu ana kontrol
panelinde "AUTO" olarak ayarlanır ve çiller kontrol panelinde RUN modu çalıştırılır.
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Şekil 73: Elektrik kablolama şeması

Şekil 74: Elektrik bağlantı şeması
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3.3 Organik Rankine Çevrimi
3.3.1 Çalışma Prensipleri
RANK ORC, bir ısı kaynağından elektrik üretebilen ve mikro üretim sağlayan termal bir motordur.
Çalışması için yakıt gerekli değildir. RANK teknolojisi rankine çevirmine dayanır ve biri sıcak
(aktivasyon), diğeri soğuk (dağıtma) olmak üzere, iki termal kaynak arasında çalışır. Dağılımdaki
termal güç, ayrıca kullanım sıcak suyu, ısıtma veya soğutma sistemlerinde de (absorbsiyon /
adsorpsiyon cihazları) kullanılabilir.

Şekil 75: Organik Rankine Cyle

3.3.2 Teslimat, Depolama, Taşıma
A) Teslimat
Cihazın teslimat sırasında derhal kontrol edilmesi ve nakliye sırasında meydana gelmiş olabilecek
herhangi zararın derhal bayiye bildirilmesi gerekir. İncelemenin ardından bütün ambalajların
sökülmesi gerekir.
B) Depolama
Depolama sırasında cihaz kapalı bir yerde toz, kir, nem, darbe ve diğer zararlı etkilere karşı
korunmalıdır. Korozyon ve kirlenme riski göz önüne alındığında, çalışma süreleri minimumda
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tutulmalı ve nemin ya da kirin ambalajı açılmış cihaza nüfuz etmesine karşı önlem alınmalıdır.
Bir yıldan uzun süren depolama süreleri için cihaz başlatılmadan önce uygun prosedürler takip
edilmeli ve EXPANDER TECH, S.L. ile irtibata geçilmelidir.
DİKKAT
Kurulum süresi boyunca giriş ve çıkış flanşları boş bırakılmalıdır. Muhafazanın kesikler ve
kaynak işlemlerine karşı da korunması tavsiye edilir.
C) Taşıma
Bütün boşaltma işlemleri yetkili ve eğitimli personeller tarafından yapılmalıdır. Cihazı
kadırmadan ve yerleştirmeden önce, teknik veri sayfaları detaylı incelenmeli ve idrak edilmeli,
yerel kurallara ve mevzuata aşağıdaki ekipmanlar için uyulmalıdır.
• Kaldırma ve taşıma ekipmanları
• Motorla çalışan endüstriyel araçlar
• Vinçler
UYARI
RANK ORC istiflenemez.

UYARI
Bilgi sayfasında belirtilen şekilde makinede bulunan kaldırma noktalarını kullanılmalıdır.

UYARI
Güvenlik nedeniyle, sadece yükleme ve boşaltma ile doğrudan ilgili personel cihaza yaklaşabilir.
DİKKAT
Borular ve flanşlar kaldırma veya durdurma işlevleri için kullanılamazlar. Kullanılırlarsa,
cihazda ciddi hasarlar oluşabilir. Cihazın muhafazasına aşırı basınç uygulanmamalı veya
zorlanmamalıdır.
DİKKAT
Cihaz hareket ettirilirken, şoklara ve mekanik hasarlara karşı korunmalıdır.
Kaldırma işlemleri, cihazın merkez ağırlığına hizalanmış bir kirişe tutturulmuş (asgari 4 Tm)
halkalı cıvataların delikleri kullanılarak, zincirler veya sapanların desteği ile uygun şekilde
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yapılmalıdır. Kirişler, zincirlerin ve sapanların makine ile temas etmesini önlemek üzere
yeterince geniş olmalıdır (Şekil 76 - 77).

Şekil 76: Kaldıraç sistemi

Şekil 77: Kaldıraç sistemi
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3.3.3 Kurulum
A) Kurulumcular
Kurulum sadece yetkili ve uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından yapılmalıdır. RANK
ORC'nin kurulumuna dahil olan bütün personellerin bu kılavuzun içeriğinden haberdar olması
gerekir.
B) Yer
RANK ORC'in doğru bir yere kurulması önemlidir. Doğru yerleştirilmeyen bir cihazın çalışması
olumsuz etkilenebilir ve cihaz bileşenlerinin ömrü kısalabilir.
C) Kurulum Gereksinimleri
1. Çevresel Koşullar
• Ortam sıcaklığı aralığı: 0 °C - 40 °C.
• RANK ORC dış mekanda bulundurulamaz. İlaveten, çok yüksek nem alan bir bölgede
bulundurulmamalıdır.
• Cihaz aşındırıcı bir ortamda çalışmak üzere tasarlanmamıştır.
• Cihaz patlayıcı bir ortamda çalışmak üzere tasarlanmamıştır.
• Dokunmatik ekranın kurulu olduğu tarafın UV ışınlarından korunması çok önemlidir.
Zira, UV ışınları ekranın ömrünü kısaltacak ve çalışmasını imkansız kılacak yansımalara
neden olacaktır.
2. Montaj koşulları
• Cihaz, ağırlığını taşıyabilecek düz bir yüzeye veya platforma monte edilmeli ve az veya aşırı
gerilmeye maruz bırakılmamalıdır. İlgili bütün parçalar yeterince desteklenmeli ve güvenlik altına
alınmalıdır.
• Tüm boru işleri, hasar riskini en aza indirgeyecek şekilde monte edilmelidir. Bunun için, bütün
boru hatları, flanşlar ve yardımcı parçalara yönelik destek yapısı üretilmelidir.
• Herhangi bir borunun takılması ve sökülmesi sadece yetkili personeller tarafından yapılmalıdır.
• Kurulum ve bakım çalışmalarına erişimi kolaylaştırmak için asgari mesafeler cihazdan yatayda
1 metre ve dikeyde 2 metre olmalıdır.
• EN 378-3 gerekliliklerine uygun olarak yeterli yangın söndürme ekipmanı bulunmayan bir
cihazın yakınında, taşlama ve kaynak dahil açık alevli herhangi bir çalışma yapılmamalıdır.
• Her zaman doğal havalandırma sağlanmalıdır.
• Cihazın yakınlarındaki alan temiz tutulmalı ve atıklardan arındırılmalıdır.
• Cihaz, olası sel felaketine karşı tedbirlerin alındığı bir ortamda bulunmamalıdır.
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D) Kurulum Talimatları
Montaj çalışmaları sadece yetkili ve eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış
kurulumlardan Expander Tech sorumlu tutulamaz. Cihaz, aşağıdakiler göz önüne alınacak şekilde
yerleştirilmelidir:
• Rutin muayene ve bakım
• Acil durum bakım / arıza için erişim
• Dahili elektronik bileşenlere ve bağlantılara engelsiz erişim
• PLC dokunmatik ekrana kolay erişim
• Monte edilmiş bütün borulara ve ilgili ekipmanlara engelsiz erişim
DİKKAT
Kabinin düzgün havalandırılmasını sağlamak için RANK ORC muhafazasının hava deliklerini
tıkayacak herhangi bir durum oluşup oluşmadığına dikkat edilmelidir.

Hidrolik bağlantı
Hidrolik bağlantılar, DIN 2635 ve ASME B16.5 (300LBS) flanşlarından, RANK ORC cihazı ile
ulaştırılan bilgi sayfasında belirtildiği gibi yapılmalıdır.
RANK ORC boru hattına bağlanmadan önce, aktivasyon ve dağıtım devresi içinde sıvı olup
olmadığı kontrol edilmelidir. Cihazın gönderiminden önce yapılan test nedeniyle böyle bir
durumun ortaya çıkma olasılığı vardır. Böyle bir durumda, kurulum sırasında kullanılacak
aktivasyon ve dağıtım sıvılarına zarar vermemek için sıvının devreden çıkarılması gerekir. Sıcak
kaynak ve soğutma devreleri boru hattı bağlantısı sırasında iç ısı eşanjörlerinde gereksiz
gerilmelerden kaçınmak için, cihazın flanşlı giriş ve çıkış bağlantılarının akış yönünde esnek boru
tesisatı kurulması zorunludur (Şekil 78). Esnek bağlantılar, işlemden kaynaklanan ikincil
titreşimlerden kaynaklanan hasar olasılığını da azaltacaktır. Bütün flanşlı bağlantılar, her bir
bağlantının bütünlüğünü sağlayan doğru contalar kullanılarak yapılmalıdır. Bütün cıvatalar üretici
tarafından tavsiye edilen şekilde doğru tork ile sıkılmalıdır. RANK ORC girişleri, 1mm'lik mastar
filtreleriyle korunmalıdır (Şekil 79).
RANK ORC'nin tüm dahili boru hatları ve bağlantıları nakliye öncesinde sızdırmazlık testinden
geçirilir. Cihazın devreye alınmasından önce tüm harici boru tesisatları / bağlantıları tesisatçı
tarafından sızdırmaz hale getirilmelidir. Hem sıcak kaynak için, hem de soğutma devreleri için
gerekli aralık dahilinde akışı kontrol etmek ve korumak için 3 yollu vanaların kullanılması
zorunludur.
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Şekil 78: Hidrolik bağlantı

Şekil 79: Hidrolik bağlantı. 1: Esnek borulama, 2: 1 mm ölçekli filter, 3: 3 yönlü valf, 4: akış ölçer

Elektrik Bağlantıları


Bütün elektrik bağlantıları yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.



RANK ORC'den şebekeye kadar bütün kablolama ve kablo bağlantılarının montajı, iş
sahibinin sorumluluğunda olacaktır. Cihazın tasarımı ve kurulumu, cihazın kurulacağı
ülkedeki mevcut yönetmeliklere uygun olmalıdır.



Elektrik özellikleri ve detaylar için ELEKTRİK ŞEMASI belgesi incelenmelidir.



Güç hattı bağlantısı, cihazın arka tarafında bulunan salmastra bileziğine sokulur (Şekil 80).



Güç hattı bağlantısı cihazın içindeki elektrik dolabının altına kadar sürülür ve doğrudan
elektrik panosunun altındaki terminal bloğuna ve Q1 kesiciye ve toprak hattına bağlanır
(Şekil 81).
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Şekil 80: Arka taraftaki samalstra bileziği

Şekil 81: Elektrik borusu, elektrik kabini ve bağlantılarına giriş

UYARI
Şekil 81’e göre fazların uygun şekilde bağlandığından emin olunmalıdır, aksi takdirde cihaz
bileşenleri zarar görebilir.
L1 (Kahverengi) → L2 (Siyah) → L3 (Gri)
TEHLİKE
Bütün kablo bağlantıları şebekeden izolasyonlu olarak çıkmalıdır.
UYARI
RANK ORC kabinindeki yerel devre kesici (Q1) OFF konumunda olmalıdır.
90

• Bütün sonlandırmalar tamamlandıktan sonra, fazın doğru olduğunu teyit etmek için devre test
edilmelidir.
• IP66'ya göre derecelendirilmiş kablo rakorları kullanılmalıdır.
• Besleme kafasında montaj yapılmalıdır (yönetmelikler izin veriyorsa)
• Diferansiyel koruma için 300 mA kalan akım ile bir cihaz tipi B kullanılması tavsiye edilir
• Aynı kalibreli devre kesicinin, makinenin içine yerleştirilmiş olması, eğri D olması gerekir.
Veri Kablosu
• Bütün veri kablosu bağlantıları yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
• Veri kablosu Ethernet UTP CAT6 ve konektör tipi RJ45 olmalıdır.
• Kabloların ve bütün kablo bağlantılarının RANK ORC’den LAN'a yüklenmesi, iş sahibinin
sorumluluğunda olacaktır. Cihazın tasarımı ve kurulumu, cihazın kurulacağı ülkedeki mevcut
yönetmeliklere uygun olmalıdır.
• Data hattı bağlantısı cihazın arka tarafında bulunan salmastra bileziğine sokulur ve cihazın
içindeki elektrik dolabının altına kadar sürülür ve doğrudan P5 pozisyonundaki modeme bağlanır
(Şekil 82).

Şekil 82: Veri kablosu bağlantısı, ekipman girişi ve modeme bağlantı
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4. İşletme ve Bakım
İşletme va bakım ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

4.1. Güneş Toplayıcılarının İşletim ve Bakımı
4.1.1 Bir Güneş Toplayıcısının Kullanımı
Güneş Toplayıcıları elektrik panosu (QBM) ile ana kontrol panosu ile beslenmektedir. QBM
uzaktan kontrol ünitesini ve manuel kullanım için komutları içerir. Ayrıca, rotasyonu sağlayan
elektrik motorunu besler. QG, bazı genel komutları ve QBM'deki uzak ünite ile veri alışverişi
yaparak çalışma döngüsünü otomatik modda yöneten merkezi kontrol ünitesini (PLC) içerir. Uzak
ünite, toplayıcıdaki sensörlerin sinyallerini alır ve bunları görevleri belirleyen ve motorun
talimatlarını QBM'deki uzak üniteye ileten merkezi kontrol ünitesine aktarır. İlaveten, QG,
QBM'ye güç sağlar. Otomatik modda standart çalışma için, QBM QG'ye bağlı olmalıdır.

Şekil 83: Bir güneş toplayıcı modülü, QBM’i ve QG’si

4.1.2 Çoklu Güneş Toplayıcısının (Güneş Sahası) Kullanımı
Bir sistemde / devrede birden fazla toplayıcı kurulu ise, bu sisteme güneş sahası ismi verilir. Bir
güneş sahasında, tek bir merkezi kontrol paneli (QG) bulunur, kollektörlerden her birine birer adet
QBM panosu takılır. Merkezi kontrol ünitesi tüm uzak ünitelerle aynı anda iletişim kurar ve her
bir panele eş zamanlı talimat gönderir.
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Şekil 84: İki güneş toplayıcı modülü, QBM’leri ve QG’leri

4.1.3 Komutlar
Ekipman komutları ikiye ayrılmıştır:


QG ana control paneli üzerindeki güneş sahası komutları,



QBM kartı üzerindeki yerel toplayıcı komutları.

Yerel komutlar genel komutlar üzerinde önceliğe sahiptir, bu nedenle merkezi kontrolün
talimatları yalnızca yerel olarak izinliyse izlenebilir. Yerel seçici her bir QBM'ye
yerleştirilmiştir:
AUTO: Otomatik mod. Toplayıcının merkezi kontrol ünitesi tarafından belirlenen talimatları
takip etmesini sağlar. Takas, bakım gibi özel işlemler hariç , olağan işlemler sırasında, seçicinin
genel konumudur.
MAN: Manuel mod. Toplayıcı, QBM üzerindeki düğmeler aracılığıyla açılır (açma / kapama).
Normalde özel işlemleri yerine getirmek için kullanılır. Toplayıcı sadece düğmelere basıldığı
sürece döner, aksi halde dönmez.
BAKIM: Bakım modu. Toplayıcı, bakım işlemleri için önceden ayarlanmış olan açısal konuma
dönene ve buradan hareket etmeyecek hale gelene kadar döner.
Genel seçici ana kontrol paneli QG’ye yerleştirilir:
START: ekipman işlemlerini başlatır
GENEL KAPAMA (OTOMATİK VARSA): yerel seçiciler otomatik modda ise, güneş
sahasındaki bütün kollektörleri aynı zamanda kapatır.
UYARI! - aşırı ısınma: insanlara / eşyalara zarar verir.
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Güneş toplayıcıları asla sıvı devri gerçekleşmezken manual modda, güneş ışınlarının alıcı tüp
üzerinde yoğunlaşabileceği bir konumda, bırakılmamalıdır.
Yerel yönetim panelindeki komutları sadece eğitimli ve yetkili personel kullanabilir.
Tablo 18: QBM'deki Lokal Seçicinin ve QG'deki Merkezi Seçicinin Kombneli Çalışma Modları
QBM'de Lokal Seçici
QG'deki Genel Seçic

Otomatik

Manuel

Bakım

Başlatma

Otomatik

Manuel

Bakım

Genel Kapama

Kapama

Manuel

Bakım

Tablo 19: Genel Paneldeki Komutlar (QG)
No

Tanım

Durum/ Açıklama

1

Genel
Anahtar

0

QG'yi, tüm QBM'leri ve toplayıcıları kapatır.

1

QG ve QBM'lere giden bütün güç kaynağı hatları da açık.

2

Genel
Ayırıcı
Anahtar

Yerel seçicide AUTO * modunda bulunan tüm toplayıcıların işlemlerinin
seçilmesine olanak verir.
Başlat

AUTO * içindeki bütün toplayıcılar otomatik işlem döngüsünü
takip edecektir.

Genel

OTOMATİK *te olan bütün toplayıcılar istifleme pozisyonuna
gelene kadar döner (kapanır).

Kapama
3

Alarmları
Sıfırlama
Düğmesi

Bir kez basıldığında siren ve zili susturur.
Alarm durumunu sıfırlamak için 3 saniye boyunca basılmalıdır (alarm
durumu düzeltildiyse ve güvenlik koşulları yeniden oluşturulduysa).
Güneş toplayıcılarının standart çalışma döngüsü yeniden başlar

4

Alarm
Lambası
(kırmızı)

Güneş sahasında bir veya daha fazla toplayıcıda alarm durumu veya tüm
güneş sahası için genel bir alarm verir.
OFF

Alarm yok.

ON

Bir alarm var ve alarm durumu hala aktif.
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Yanıp
sönüyor

5

Uyarı
Lambası
(turuncu)

Alarm durumu artık aktif değil, ancak sıfırlama hala
yapılmakta. Daha fazla bilgi için çalışma modlarını kontrol
edin.

Güneş sahasında bir veya daha fazla toplayıcıda uyarı durumunu veya tüm
güneş sahası için genel bir uyarı durumu gösterir.
OFF

Uyarı yok

ON

Uyarı aktif. Daha fazla bilgi için çalışma modlarını kontrol
edin.

6

24 V Lamba

Yardımcı beslemeyi bildirir.

7

Eternet
Prizi

Güneş sahası veri ağına bir PC bağlamayı ve güneş sahası yönetimi için
SolControl yazılımına erişmeyi sağlar.

8

Zil

Aktif bir alarm durumu varsa ses çıkarır. Sıfırlama düğmesine bir kez
basılarak susturulabilir.

9

Elektrik Fişi

Dizüstü bilgisayarınki gibi küçük elektrik yükleri için kullanılabilir
(maksimum 2 A)

10

Dokunmatik
Ekran HMI

Güneş sahası çalışma parametrelerini izlemek ve kontrol etmek için kullanılır
(Opsiyonel)

Şekil 85: Komut Sembolleri
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Şekil 86: QG Komut pozisyonları

Tablo 20: Yerleşik panel (QBM) Komutları
No

Tanım

Durum/ Açıklama

1

Genel Anahtar

0

QBM Kapalı

1

QBM Açık

2

Yerel Ayırıcı Anahtar

Belirli güneş toplayıcısının çalışma modunu seçmek için kullanılır.
Auto

Toplayıcı otomatik çalışma çevrimini takip eder.

Manual

Toplayıcı AÇMA ve KAPAMA düğmelerini kullanarak döndürülebilir.

Maintenance

SolControl yazılımına göre toplayıcı önceden ayarlanan bakım konumuna
bağımsız olarak döner.

3

Açma Düğmesi

Sürdürülen işlem düğmesi. MAN'daki yerel seçici ile toplayıcının istifleme pozisyonunun
ters yönünde döndürülmesi için kullanılır.

4

Kapama Düğmesi

Sürdürülen işlem düğmesi. MAN'daki yerel seçici ile, toplayıcının istifleme konumuna
doğru döndürülmesi için kullanılır.
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5

Uyarı Lambası

Toplayıcıyı doğrudan etkileyen bir uyarı durumunu gösterir. Bu;
- doğrudan toplayıcıda
- aynı döngüdeki bir toplayıcıda,
- bütün güneş sahasında genel bir uyarı olabilir.

6

Alarm Lambası

OFF

Uyarı yok

ON

Uyarı açık. Daha fazla bilgi için çalışma modları kontrol edilmelidir.

Toplayıcıyı doğrudan etkileyen bir uyarı durumunu gösterir. Bu;
- doğrudan toplayıcıda
- aynı döngüdeki bir toplayıcıda,
- bütün güneş sahasında genel bir uyarı olabilir.

7

Eternet Fişi (sadece
QBM-SW’de)

OFF

Alarm yok

ON

Bir alarm var ve alarm durumu aktif

FLASHING

Alarm durumu artık aktif değil, ilave işlemler henüz bitmedi.

Güneş sahası bilgi ağına bir PC bağlamayı ve güneş sahası yönetimi için SolControl
yazılımına erişmeyi sağlar.

Şekil 87: QBM Komutlarının Konumu
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NOTLAR:
Panel manuel modda yerel ayırıcı anahtar sayesinde, alarm / uyarı durumunda bile otonom olarak
dönmez.
Yerel seçici bakım modunda iken, toplayıcı sadece önceden ayarlanan konuma kadar döner ve
dönme işlemi durur. Alarm / uyarı durumunda bile işlem bu şekilde gerçekleşir.
Rotasyon Hızı
Toplayıcının dönüş hızı, açma düğmesine veya kapama düğmesine hızlıca çift tıklama ile manuel
modda değiştirilebilir.
Azaltılmış hız, kollektör başlangıç açısının yeniden ayarlanması sırasında gerekli olan hassas
konumlandırma için yararlı olacaktır.
Hız, otomatik modda, sadece hassas izleme için azaltılmış hız kullanılarak, kontrol sistemi
tarafından ayarlanır.

4.1.4 Cihazı Başlat / Aç
Kurulum aşamasında, bazı görevleri kolaylaştırmak için toplayıcıyı döndürmek yararlı olabilir.
Son kablolama henüz tamamlanmamışsa, gücü besleme terminallerine bağlayarak geçici olarak
QBM'ye güç vermek mümkündür. Toplayıcının manuel modda kullanılması ve toplayıcıdaki
herhangi bir işlemden önce genel güvenlik talimatlarına uyulması önerilir.
NOT 1:
QBM ve QG arasında bilgi iletişiminin olmaması durumunda; toplayıcı sadece manuel modda
çalışabilir. İlaveten;



Toplayıcı otomatik modda, istifleme konumuna yakın olacaktır.
Toplayıcı, bakımda istifleme konumuna yakın olacaktır.

NOT 2:
Toplayıcı manuel modda yerel ayırıcı anahtar sayesinde alarm / uyarı durumunda bile otonom
olarak dönmez. Alarm / uyarı durumunda bile yerel seçici bakım modundayken, toplayıcı sadece
önceden ayarlanan konuma kadar döner ve dönme işlemi sona erer. Toplayıcı, yerel seçici ile
bakım modunda, SolControl'de belirli bir konum tanımlanana kadar istifleme konumuna
dönecektir.
İşletme için Açma
Toplayıcılar otomatik modda çalışır duruma getirilmeden önce, aşağıdaki maddelerin kontrol
edilmesi zorunludur:


SolControl yazılımı üzerindeki parametre tanımı tamamlanmış olmalıdır.
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Hidrolik devre doldurulmuş ve havalandırılmış olmalıdır.
Dönüş yönü doğru olmalıdır.
Elektrik bağlantıları tamamlanmış olmalıdır.
Bütün güvenlik cihazları bağlanmıştır ve mükemmel çalışmaktadır.
Özellikle gerekli akış anahtarları / diferansiyel basınç anahtarları ve sıcaklık probları
takılmıştır.
Uzun bir bekleme süresinin sonunda gerekli bütün işlemler tamamlanmıştır.



Bütün bilyalı rulmanlarda ve vites kutusunda gerekli yağlayıcı madde mevcuttur.



Sıcak bileşenler için korumalar yerindedir.



Temeller, toleranslara ve toplayıcıların neden olduğu yüklere ilişkin düzenlemelere uygun
yapılmıştır.



Toplayıcı temellere bağlanmış ve direkler arasında mükemmel bir şekilde hizalanmıştır.



Toplayıcı toplam çalışma aralığı içinde sorunsuzca dönmektedir.





Dolaşım pompası çalışmaya hazırdır ve doğru yönde dönmektedir.
Devredeki kesme vanaları nominal çalışma pozisyonundadır.
Kapama vanaları toplayıcının (ve / veya çevrimin) akış yönünde ve akış tersi yönünde
yerleştirilmiştir. Devreler nominal çalışma pozisyonundadır.
Aynı hidrolik çevrimdeki bütün güneş toplayıcıları çalışır durumda ve AUTO'dadır.
Termal yükler / kullanıcılar devreye bağlanmış, bütün çalıştırıcılar / sensörler kurulmuş ve
özellikle güvenlik cihazları kontrol edilmiştir.










NOT:
İlk güçte, bütün bilgi kabloları bağlandığında, QG'den sonra QBM'ler açılır; böylece kontrol
ünitesi toplayıcıların tüm QBM'lerini tanıyabilir. Eğer QBM'ler zaten açıksa, bunlar kapatılıp
tekrar açılmalıdır, bilgi bağlantısı kurmak için yaklaşık 40 saniye beklenmelidir.
Bu kontroller tamamlandıktan sonra:
1. UPS açılır → UPS kullanıcı kılavuzu incelenmelidir.
2. Genel kapanıştaki genel seçici ile QG açılır.
3. Otomatik modda yerel seçiciyle bütün QBM'ler açılır.
4. QG ve QBM'ler arasındaki bilgi iletişiminin sağlanması için asgari 40 sn beklenir.
5. QG'deki genel seçici START'a döndürülür.

4.1.5 Çalışma Modları
Güneş toplayıcı normal şartlarda otomatik modda çalışır. Belirli işlemler gerçekleştirileceği
zaman, manuel veya bakım modunda kullanılır. Tablo 21 QBM'deki yerel seçicinin ve QG'deki
genel seçicinin kombinasyonlarına bağlı olarak seçilebilecek çalışma modlarını göstermektedir.
Otomatik işlemlerde, güneş toplayıcı Şekil 88’de görülen çalışma döngüsünü takip eder.
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Tablo 21: QBM ve QG'nin Çalışma Modları

QBM'de Yerel Seçici
QG'deki genel seçici

Otomatik

Manuel

Bakım

Başlat

Otomatik

Manuel

Bakım

Genel Kapama

Kapama

Manuel

Bakım

Şekil 88: Normal Çalışma Modu

İstifleme: Toplayıcı, aynaları zemine bakacak şekilde istiflenir. Bu pozisyonda güneşin ışınları,
güneşin konumu ne olursa olsun alıcıya odaklanamaz. Bir sonraki aşam için koşullar sağlanana
kadar toplayıcı istifleme pozisyonunda bekletilir.
Her gece sonrasında,
kalır.

toplayıcı

bir sonraki aşama için tüm koşullar karşılanana kadar bu konumda
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Bekleme: Toplayıcı, aynaları hedef dışı olmak kaydı ile izleme konumuna yakın döndürür. Bu
aşamada, toplayıcı henüz termal enerji üretmemek ile beraber, gerekli koşullar sağlandığında, bir
sonraki aşamaya geçmeye hazırdır.
Takip: Gerçek çalışma aşamasıdır. Toplayıcı güneş ışınlarını alıcı tüpüne yoğunlaştırır ve gün
boyunca güneşi izler.
Uyarı: Standart işlemlere izin verilmeyen özel bir durum olarak kabul edilir. Bu aşamada
toplayıcı, istiflenen konuma ulaşana kadar döner. QBM ve QG'deki turuncu ışık, uyarı koşulu
aktif olduğu sürece açıktır. Uyarı durumu ortadan kalktığında, toplayıcı standart çalışma
döngüsüne geri döner (otomatik sıfırlama).
Alarm: Sensör arızası veya çalışma aralıklarının geçilmesi gibi durumlarda, toplayıcı alarm
durumuna girer. Bu durumda toplayıcı istifleme konumuna geri döner.
Doğrudan etkilenen toplayıcının QG veya QBM'sindeki kırmızı ışık, alarm durumu etkin olana
kadar açık kalır ve alarm durumu sonlandığında yanıp söner, ancak henüz sıfırlama gerçekleşmez.
Harici ışık, alarm durumu geçerli olduğu sürece, daha iyi görülebilmek için bağımsız olarak yanıp
söner.
Zil ve siren, sadece alarm koşulu aktif ise, tehlike potansiyeli olan bir duruma işaret eder. Sadece
sıfırlama düğmesine kısa bir basış ile susturulabilir.
Alarm durumu ortadan kalktığında, toplayıcı en az 3 saniye boyunca sıfırlama düğmesine basılana
kadar istifleme konumunda kalır (manuel sıfırlama gereklidir).
Güneş ışığı mevcut: Yeterli güneş ışığı olduğunda, toplayıcı “açılır” duruma gelir, yani
«bekleme» konumundayken istifleme konumundan çıkıp, izleme konumuna yaklaşabilir.
Güneş ışığı mevcut olmadığında (yağmur, çok bulutlu gün, vb.), bu koşul gerçekleştirilemez ve
toplayıcı istiflenmiş konumda kalır.
Güneş ışıması> Radyasyon asgari eşiği: Radyasyon, bir miktar ısı üretmek için gereken asgari
faydalı değerden yüksekse, toplayıcı «izleme» moduna geçebilir.
İzleme için harici onay (isteğe bağlı): Birçok sistemde bekleme aşamasından izleme aşamasına
geçilmesi için, bu onaya ihtiyaç görülmez.
Özel durumlarda, bütün tesis kontrolünü yürüten harici kontrol sistemi, dışarıdan onay kullanarak,
izleme moduna ulaşmadan önce belirli koşulların gerçekleşme sağlamasını yapmak isteyebilir
(örn: pompa aktivasyonunda pompa onayına göre bir gecikme var).
İzleme sırasında, iki özel koşul ortaya çıkabilir:
Ön ısıtma odaksızlığı: yağ soğuk olduğunda (genelde, günün başlangıcında), akış hızı alıcı tüpte
iyi bir ısı alışverişi sağlamak için yeterince yüksek değil ise, yağ akışkanlığı nedeni ile, toplayıcı
tüpün aşırı ısınmasını önlemek için odağını kesecektir. Bu durum, tüpün bükülme ve kırılması ile
sonuçlanabilir. Bu özel faz, termal yağın daha az akışkan olmayacak kadar sıcak olduğu ve alıcı
tüpündeki ısı değişim verimliliğini arttıracağı zaman sona erecektir.
Enerji boşaltımı: Yazılımda ayar noktası sıcaklığı tanımlanır ise, çıkış sıcaklığını ayar noktası
değerine yakın tutmak için yeterli ısı giderme formu kullanılmadığında toplayıcı(lar) kısmen
odaksızlaşacaktır. Bu değer tanımlanmamış ise ve güneş toplayıcıyı / güneş sahası tüketilenden
daha fazla enerji üretirse, toplayıcı(lar) azami sıcaklığa ulaşacak, daha sonra çıkış sıcaklığı azami
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değerin altına düşene kadar tamamen bulanıklaşacak ve böylece tüketilen enerjiye eşit veya
tüketilenden daha büyük bir enerji üretilecektir.

Şekil 89: Yazılımın İşlem Döngüsü. 1: Çalışmıyor, 2: Genel Alarm, 3: Durma, 4: Genel Uyarı, 5: StandBy, 6: İzleme, 7:
Ön Isıtma / Odaktan uzaklaşma, 8: Enerji Boşaltım, 9: Yerel Alarm, 10: İşletme / Bakım / Kapalı, 11: Yerel Uyarı

Güneş Sahasındaki Operasyonlar
Bir güneş sahasında, toplayıcılar genel olarak seri ve / veya paralel olarak kurulabilir.
Termal devrede, paralel olarak çalışan daha fazla termal ilmek olacaktır.
Bir güneş sahasında, herhangi bir uyarı ve / veya alarm yoksa, çalışma döngüsünü tüm
koleksiyoncular takip eder. Tüm güneş sahası dahil olmak üzere genel bir alarm / uyarı varsa, tüm
toplayıcılar istifleme konumuna doğru döner ve alarm / uyarı prosedürünü takip eder.
Bunun yerine, bir toplayıcıya özgü bir alarm / uyarı durumunda, aynı döngüdeki tüm toplayıcılar
istiflenen konuma doğru dönecek, diğer taraftan güneş alandaki diğer paneller standart çalışma
döngüsünü izleyerek devam edecektir.
Örnek: Bir toplayıcıdaki aşırı sıcaklık alarmı (toplayıcı seviyesindeki alarm) sadece belirli
toplayıcıyı ve aynı döngüdeki diğer toplayıcıları etkiler.
Bununla beraber, UPS kırık pil alarmı bir güneş sahasında tüm toplayıcıları etkileyecektir.
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Merkezi kontrol ünitesi, aşağıdaki durumlarda devir pompasının aktivasyonunu öneren bir sinyal
üretir:
• Toplayıcının çalışması için yeterli güneş ışığı vardır.
• Güneş devresinde hala yararlı ısı vardır; sistemdeki sıvı hala sıcaktır.
Bu sinyal, devir pompası dahil olmak üzere bütün sistemin kontrol mantığından sorumlu olan
harici kontrol sistemi için QG terminallerinde mevcuttur.
Sinyal ayrıca Modbus iletişimi üzerinden de kullanılabilir (daha fazla bilgi için SolControl
yazılımı kullanım kılavuzuna bakılmalıdır).
Pompa onayı, toplayıcılar grubundan en az bir toplayıcı otomatik modda olduğunda verilir. Bütün
toplayıcılar uyarı veya alarm durumunda ise, sinyal kapalıdır.
DİKKAT!
Kontrol mantığının yanlış tasarımı ve sistem güvenliği önlemlerinin alınmaması: bağlantılara /
toplayıcıya hasar verebilir.
Güneş enerjisi toplayıcısının yanında, devir pompasını aktif tutmak için, bütün sistem mantığının
gerektirdiği herhangi bir koşulun olup olmadığını kontrol etmek kullanıcının ve tasarımcının ortak
sorumluluğundadır.
Pompa onayının etkinleştirilebileceği özel durumlar:
Donma riski: Onay, SolControl'de ayarlanmışsa, dolaşımın korunması ve boru tesisatındaki
herhangi bir hasarın önlenmesi için, düşük sıcaklıkta olacaktır.
Aşırı sıcaklık: Onay, boruların soğutulması için aktiftir.
Artık ısı: Onay, güneş devresindeki olası bütün yararlı ısıdan yararlanmak için aktiftir.
Asgari pompa aktivasyon süresi: Her onay verildiğinde, birkaç saniye sürecektir.
Uyarı listesi:
Tablo 22: Uyarı Listesi
Uyarı Tipi

Seviye

Açıklama

Türbülanslı akış için
yetersiz kütle akışı

Güneş
sahası

Akış oranı, alıcıdaki türbülans akışını garanti edecek kadar yüksek değildir. Akış
oranı asgari eşiği için Bölüm: 4.9’a bakılmalıdır.

Çok rüzgarlı

Güneş
sahası

Rüzgar hızı standart işlemler için izin verilen azami rüzgar hızının ötesindedir.
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Çok Yüksek rüzgar
için durma (*)

Güneş
sahası

Rüzgar hızı, tahrik sisteminin toplayıcıyı döndürdüğü azami hızın ötesindedir.
Toplayıcı, hız bir miktar azalıncaya kadar geçici olarak durur ve yüksek rüzgar
uyarısı nedeniyle dönüşünü istifleme konumuna kadar tamamlayabilir.

Güç kaynağı yok

Güneş
sahası

Güneş sahası için bir elektrik kesintisi var.

UPS aküsü zayıf

Güneş
sahası

UPS bataryası, asgari gerekli yedek özerklikle, standart işlemleri gerçekleştirecek
seviyede şarj edilmemiştir.
Batarya yeterince şarj olana kadar toplayıcı istif durumunda kalır

UPS iletişim hatası

Güneş
sahası

QG ve UPS arasındaki bilgi iletişimi kesildiği için, UPS çalışma parametrelerini
kontrol etmek imkansızdır.

Hata donanımı NOE
modülü

Güneş
sahası

Merkezi kontrol ünitesi, QG'deki merkezi kontrol ünitesinin NOE modülündeki bir
donanım hatasını tanımlar (genelde bozuk modül veya yanlış kablolama).

Hata donanımı EHC
modülü

Güneş
sahası

Merkezi kontrol ünitesi, QG'deki merkezi kontrol ünitesinin EHC modülündeki bir
donanım hatasını tanımlar (genelde bozuk modül veya yanlış kablolama).

Hata donanımı
DDM modülü

Güneş
sahası

Merkezi kontrol ünitesi, QG'deki merkezi kontrol ünitesinin DDM modülündeki
bir donanım hatasını tanımlar (genelde bozuk modül veya yanlış kablolama).

Rüzgar hızı sensörü
hatası

Güneş
sahası

Rüzgar hızı sensörü çalışmıyor. Uyarıyı kaldırmak için el ile döndürme denenmeli
veya sensörde veya kablolarda bir sorun olup olmadığı araştırılmalıdır.

Rotasyon devreye
alınmadı

Toplayıcı /
çevrim

Devreye alma sırasında, eğer döner sensör hala başlatılmamış ise.

Donanım hatası

Toplayıcı /
çevrim

Merkezi kontrol ünitesi, QBM'deki (genellikle hasar görmüş bir kart veya
kablolama hatası) donanımın arızasını teşhis eder.

Ağ Hatası

Toplayıcı /
çevrim

Merkezi kontrol ünitesi, QBM seviyesinde bilgi ağında bir arıza olduğunu teşhis
eder.

Azimuth not
belirlenmedi

Toplayıcı /
çevrim

Devreye alma sırasında, panel yönlendirmesi hala başlatılmamış ise.

Sınır şalteri yanlış
pozisyonda

Toplayıcı /
çevrim

Sınır şalterlerinin durumu ile ilgili uyarı verir. Olası bir sebep: algılamak zorunda
olduğu diskten çok uzak olabilir.

Inverter hatası (**)

Toplayıcı /
çevrim

QBM içindeki invertör arızaya işaret eder.
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Eksik ağ veya panel
kapalı (***)

Toplayıcı /
çevrim

Bir güneş toplayıcı kapalı (QBM kapalı) veya bilgi ağı çalışmıyor.
QBM ile uyarı açık olduğu takdirde:
- QBM ethernet modülü (NIP 2212) bir IP adresi alamadı: QBM kapatılır, tekrar
açılır.
- QBM ile QG arasındaki bir veya daha fazla ethernet kablosu fişlerine doğru
takılmamıştır: her iki taraftaki fiş çıkarılır ve yeniden takılıp (“tıklama” ile) tekrar
bağlanılır. QG'yi QBM'ye bağlayan bütün kablolarda aynı işlem yapılır.
- QBM ile QG arasındaki bir veya daha fazla ethernet kablosu hasarlı: bütün
kablolar uygun bir cihaz ile kontrol edilir veya değiştirilir.
- QG ve QBM arasındaki bir veya daha fazla anahtar hasarlı: anahtarlar kontrol
edilir veya değiştirilir.
- QBM ethernet modülü (NIP2212) hasarlı: modül değiştirilir.

Alarm Listesi
Tablo 23: Alarm Listesi

Alarm Tipi

Seviye

Açıklama

UPS aküsü bozuk

Güneş sahası

UPS aküsü dahili fonksiyonel testini geçemedi. SolControl ile tekrar test etmeye
çalışın ve sonuç onaylandığında pili değiştirin.

UPS alarmı

Güneş sahası

Olabilecek bir UPS arızasını gösterir:
- Pil hatası
- UPS aşırı yükü
- Aşırı Sıcaklık Alarmı (dahili olarak UPS'e)
- Aşırı yükleme zamanaşımı blok çevirici

Dönme açısı hatası

Toplayıcı /
döngü

Dönme sensörü yanlış bir açısal pozisyona işaret eder. Olası nedenler:
- Doğru kurulmamış
- Doğru başlatılmamış
- Bozuk

Eksik akış

Toplayıcı /
döngü

Akış anahtarı, Toplayıcı izleme modundayken herhangi bir akışı ölçmüyor.
Olası nedenler:
- Pompa kapalı
- Döngüdeki akış bloke olmuş (örnek:. toplayıcının / devrenin girişinde /
çıkışında kapalı bir vana vardır)

Akış anahtarı bozuk

Toplayıcı /
döngü

Akış anahtarı düzgün çalışmıyor; akış normalde kapalıyken bile gece akışını
bildiriyor.
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Sensör fonksiyonunu ve kablolarını kontrol edin (kısa devreler, gibi).
Özellikle, iç anahtar işlevini kontrol edin ve - gerekiyorsa – değiştirin.

Motor veya döner
sensör arızalı

Toplayıcı /
döngü

Kontrol ünitesi motorun dönmesi talimatını iletir, ancak döner sensör açısal
pozisyondaki bir değişimi iletmez. Olası nedenler:
- Motor bozuk
- Tahrik sistemi bloke
- Döner sensör doğru takılmamış
- Döner sensör doğru başlatılmamış
- Döner sensör bozuk

Mesajlar
Bazı sensörlerin arızalanması durumunda, herhangi bir uyarı veya alarm yoktur, çünkü güvenlik
tehlikeye girmez, bununla birlikte toplayıcı performansının tehlikeye girmesi olasılığından dolayı
sinyal verilir.
Bu gibi durumlarda, sensör ve kablolar kontrol edilir ve mesaj devam ederse sensör değiştirilir.
Mesajlar şunlar olabilir:
- Yanlış DNI ölçümü
- PLC bellekte hata var
- GPS algılayıcısı bozuk
- Bozuk sensör hatası (QG'ye bağlı olan her bir enerji seti sensörü için bir mesaj)

4.1.6 Devrenin Kapatılması
Tek bir Toplayıcının Kapatılması
Belirli bir toplayıcıda bir güneş kolunda bazı bakım işlemlerinin yerine getirilmesi gerektiğinde
veya bazı nedenlerden dolayı toplayıcı uzun bir süre kullanılmayacaksa:
1. Toplayıcı manuel modda istifleme konumuna kadar kapatılır.
2. Toplayıcıdaki QBM'yi kapatılır.
3. Manuel modda, aynı döngüdeki bütün diğer toplayıcılar istifleme konumuna kadar kapatılır.
Aksi durumda, döngüdeki “kayıp bilgi ağı” uyarısından dolayı bütün toplayıcılar kapanacaktır.
4. Aynı hidrolik döngüde panellerin bütün QBM'leri kapatılır.
5. Akışkanın dolaşımını durdurmak için döngünün çıkışında bulunan kapama valfini kapatılır.
DİKKAT:
Toplayıcının uzun süre hareketsiz kalması durumunda donma tehlikesi: Toplayıcıda hasar!
Kurulum yerindeki sıcaklıklarda donma riski olan bir sıvının kullanılması durumunda, alıcı
tüpleri tamamen boşaltılır ve donmaya karşı korunur.
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Uzun süre aktif olmayan dönemlerde, bilyalı yataklarda paslanmanın önlenmesi için toplayıcılar
manuel modda en az ayda bir kez döndürülür. Esnek hortumlar plastik bir film vasıtası ile sudan
korunur veya bakım talimatlarına göre düzenli olarak yağlanır.
Bütün Güneş Sahasının Devrelerinin Kapatılması
1. Toplayıcılar otomatik modda iken, QG'deki genel seçici GENEL KAPATMA konumuna
getirilir.
2. Bütün toplayıcılar istifleme konumuna ulaşıncaya kadar beklenir.
3. Bütün QBM'ler kapatılır.
4. QG kapatılır.
5. KGK kapatılır.

4.2. Çillerin Çalışması ve Bakımı
4.2.1 Parametre Ayarları
Her döngü ve seviye alarmı için valf durumu kış modu olarak Tablo 25’te verilmiştir.
A ve D çevriminde kapasite kontrol modu: çillerin kapasite kontrolünde çalıştığı moddur. “0”da
valf açıktır, “x”de valf kapalıdır, “*”, serbest bırakma modunda bırakma işlemini gösterir.
Tablo 24: Zaman Döngüsü

No

Detaylar

Normal/Kapasite
Kontrol Modu

Verimlilik Modu

Evre 1

Değişen Durum

5 saniye

5 saniye

360 saniye (X)

480 saniye (A)

Evre 2

Adsorpsiyon Sol Taraf

Evre 3

Değişen Durum

5 saniye

5 saniye

Evre 4

Eşitleme

20 saniye

20 saniye

Evre 5

Isı Transferi

16 saniye

16 saniye

Evre 6

Değişen Durum

5 saniye

5 saniye

Evre 7

Adsorpsiyon Sağ Taraf

360 saniye (X)

480 saniye (A)
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Evre 8

Değişen Durum

5 saniye

5 saniye

Evre 9

Eşitleme

20 saniye

20 saniye

Evre 10

Isı Transferi

16 saniye

16 saniye

Tablo 25: Valf Durumu

Geçiş
damperi

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

Anormal Seviye Dışında Normal
İşleyiş

X

X

X

X

X

X

X

o

o

X

o

o

X

Normal İşleyiş

o

X

o

X

X

X

o

X

o

X

Xo*

X

X

Rejenerasyon

X

X

X

X

X

X

o

o

o

X

o

X

X

Soğurulma

o

X

o

X

X

X

X

X

o

X

X

o

X

Rejenerasyon
ve
Soğurulma

X

X

X

X

X

X

X

o

o

X

o

o

X

B

X

X

X

X

X

X

X

o

o

X

o

o

o

C

X

X

X

X

o

o

X

X

o

X

o

X

X

X

o

X

o

X

o

X

o

X

X

Xo*

X

X

Rejenerasyon

X

X

X

X

X

o

X

o

o

X

o

X

X

Soğurulma

X

o

X

o

X

X

X

o

X

X

X

o

X

Rejenerasyon
ve
Soğurulma

X

X

X

X

X

X

X

o

o

X

o

o

X

E

X

X

X

X

X

X

X

o

o

X

o

o

o

F

X

X

X

X

X

X

o

o

X

o

o

X

X

X

X

X

X

X

o

o

o

o

X

o

X

X

Kapasite Kontrol

Normal İşleyiş

Kapasite Kontrol

D

Modu

A

Modu

V1

Kış Modu –ÇALIŞTIR
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Kış
Modu

Uzun dönemli kapatma

Seviye anormal alarmı kapalı

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

X

X

X

X

X

o

X

X

X

X

X

o

o

X

4.2.2 Kontrol Modu
Çiller 2 no'lu modda çalışacaktır.
A. Kapasite Kontrol Modu
• Çiller, devir süresi ayar noktaları üzerine çıkıldığında kontrol edilecektir.
• Çiller, adsorbsiyon ayar noktalarına göre adsorbsiyon yapacaktır (saniyede X zaman).
• Çiller, yenileme kapasite ayar noktalarına göre yenilenecektir.
B. Verimlilik Kontrol Modu
• Çiller, verimlilik zaman döngüsü ayar noktalarına göre kontrol edilecektir.
• Çiller, yenileme verimlilik kontrol noktasına göre yenilenecektir.
• Çiller, adsorbsiyon ayar noktalarına göre adsorbsiyon yapacaktır (saniyede A zaman).

4.2.3 Çiller Başlangıç Yöntemi
• Çiller'i başlatmak için aşağıdaki adımların seçilmesi gerekir:
• Çiller LEVEL kontrolü.
• Elektrik yalıtım kontrolü.
• Vakum pompası motoru dönüş kontrolü.
• Vakum pompası yağ seviyesi kontrolü.
• 10 saat vakumlamak (nakliye işleminden itibaren 3 ～ 4 ay arayla):
› 24 saat (> 6 ay).
› Vakum <1 inç Hg.abs değerine ulaşmalıdır.
• Soğutulmuş su pompası kilidi kontrol edilmelidir (en önemli kilitleme). Akış anahtarı çalışır
durumda mı? (Soğutulmuş su akışı standart akışın %50'sinden daha fazla olmalıdır).
• Kondensatör, adsorban ısı eşanjörü ve buharlaştırıcıdan hava tahliyesi.
• Soğutucu seviyesini kontrol edin. Gözetleme camının altındaysa, soğutucu geri kazanımı
yapılmalıdır (Bu, teslimattan itibaren uzun bir süre geçmesi durumunda gerçekleşir).
• Soğutucu akışkan pompası seçilir (otomatik / manuel).
• Çilleri başlatmak için HMI ekranında “LOCAL” düğmesine basılır.
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• Çillerin uzaktan kontrol edilmesi gerektiğinde, HMI ekranından REMOTE düğmesi seçilir.
• Çiller PLC Input I0.2 kullanılarak başlatılır / durdurulur.
• Soğutucu pompasının seçilmemesi durumunda, çiller başlatılamaz.

4.2.4 Çiller’in Kapatılması
Çiller durdurma düğmesine basıldıktan sonra kapatılacatır veya çillerde anormal durum oluşursa
V8, V9, V11, V12 açık olacaktır.
Mevsimlik Kapatma
Bazı iklimlerde, kış aylarında soğutma gerekmemektedir. Eğer cihaz, dış ortamda iken cihazı
dondurulabilecek bir iklimde bulunuyorsa, çillerin daha uzun sürelerle kapatılması talep edilebilir.
Uzun süreli kapatmanın amacı, tüplerin, su kutularının ve yağ haznesinin içindeki suyun donma
olasılığını ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle amaç, bütün sıvıları cihazın içinden boşaltmak ve
cihazı ısıtmak ve ayrıca boruların içinde dolaşan suyu tutmaktır. Su kutularında ve tüplerde suların
tutulması ve sistemin tahliye edilmesi daha tercih edilir. Bu sayede paslanmayı önlenecektir.
Ancak, elektrik kesintileri bekleniyorsa, bütün suyun boşaltılması ile donma ihtimalinin ortadan
kaldırılması daha akıllıca olacaktır.
Kapatmaya hazırlanmak için, silika jeli kurutmak üzere sıcak su her iki adsorpsiyon haznesinden
akıtılmalıdır. Bu işlem birkaç saat sürebilir. Daha sonra, su sütunundaki vana açılarak, çillere
hava girmesi sağlanır (sıcak su hala ısı değiştiricilerinden geçer). Çillerin en altındaki yağ
haznesi tapası, tüm soğutucu akışkanların çillerden akmasını sağlamak için çıkarılmalıdır. Bu
su, büyük bir hortum ile bir drenaja yönlendirilir.
Su tahliye edildikten sonra, fiş değiştirilmeli ve vakum gresi veya eşdeğeri ile sızdırmazlığı
sağlanmalıdır. Daha sonra, sıcak su modüller boyunca akmaya devam ederken, vakum pompası
24 saat çalıştırılmalıdır.
Tam vakum elde edildikten sonra, silika jelin çillerdeki kalan suyu adsorbe etmesi şartıyla sıcak
su vanası kapatılabilir (silika jel içindeki su katılaşmak üzere donmayacaktır).
Çiller “kış modu”na geçirildiğinde, ön tarafındaki tüm kelebek vanalar açılır ve soğuk su ile
soğutma suyu çiller üzerinden karışıp akar. Amaç, binadan gelen sıcak suyun kışın çiller
boyunca akmasını ve donmayı engellemektir. Bu işlemin düzgün gerçekleşmesi için pompaların
çalışması gerekir.
In the Spring, water can be added to the water column fitting. Bring a water hose to the çiller. Loosely connect it to the çiller and
fill the hose with water to eliminate all the air as much as reasonably possible. Slowly open the valve to allow the water to enter
the çiller. The vacuum inside the machine will collapse the hose if the valve is opened fully. Allow time for the water to fill the
çiller. Close the valve once water fills the rear sight glass halfway. Run the vacuum pump for several hours to de-gas the water
since carbon dioxide and other gases will naturally be present in the water. Run the çiller as you normally would. Once normal
operation is established, verify that the water level is adequate. If needed, add more water and continue to run the vacuum pump.
Once the proper level has been obtained, close the water inlet valve and remove the hose.

İlkbaharda, su kolonuna su eklenebilir. Çillere bir su hortumu gevşekçe bağlanır ve bütün hava
bertaraf edilmek üzere hortum su ile doldurulur. Vana yavaşça açılarak suyun çillere girmesi
sağlanır. Cihazın içindeki vakum hortumunun daralmaması için, valf tam olarak açılmamalıdır.
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Suyun çilleri doldurması için zaman tanımak gereklidir. Su arka camı yarıya kadar doldurduğunda
vana kapatılır. Suyu temizlemek için vakum pompası birkaç saat çalıştırılır. Çiller normal şekilde
çalıştırılır.
Normal çalışma gerçekleştirildikten sonra, su seviyesinin yeterli olduğu
doğrulanmalıdır. İhtiyaç halinde, daha fazla su eklenmeli ve vakum pompası çalıştırılmaya devam
edilmelidir. Uygun seviye elde edildikten sonra, su giriş vanası kapatılır ve hortum çıkarılır.

4.2.5 Adsorpsiyonlu Çiller HMI Ekranını Anlama
Dokunmatik panel ana ekranı aşağıdaki gibi görüntülenir.

Şekil 90: Dokunmatik panel ana ekranı

1. Soğutma Pompası:
• Bütün düğmeler anlık basma düğmesidir.
• Soğutma pompasını otomatik modda başlatmak için, AUTO düğmesine basılır.
• Manuel moda geçmek için 1. STOP düğmesine basılır ve ardından MANUAL düğmesine basılır.
• Manuel mod HMI ekranından seçildiğinde, soğutma pompası açık olacaktır.
• Otomatik mod, HMI ekranından seçildiğinde, soğutma pompası açık olacaktır ve çiller anormal
Interlock ile çalışacaktır. Çillerin durumu normale döndüğünde, çiller kapanacaktır.
2. Vakum Pompası:
• Tüm düğmeler anlık basma düğmesidir
• Vakum pompasını otomatik mod ile başlatmak için, AUTO düğmesine basılır.
• Manuel moda geçmek için 1. STOP düğmesine basılır ve ardından MANUAL düğmesine basılır.
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• Vakum pompasını durdurmak için STOP düğmesine basılır.
• Manuel mod HMI ekranından seçildiğinde, vakum pompası açık olacaktır.
• Otomatik Mod, HMI ekranından seçildiğinde, vakum pompası, mantıksal zaman ayar noktasına
göre açık ve kapalı olacaktır.
3. Çalışma Modu:
• Tüm düğmeler anlık basma düğmesidir.
• Çilleri yakın mod ile başlatmak için, LOCAL düğmesine basılır. Çiller yerelden kontrol, açma
ve kapama yapacaktır.
• Çilleri uzaktan başlatmak için REMOTE düğmesine basılır. Çiller, uzaktan kumanda ile kontrol
edilecek ve açılıp kapanacaktır.
• Uzaktan yakına / yakından uzağa seçimi için, STOP düğmesine basılır ve ardından uzak/ yakın
modu seçilir.
4. Toplam Çevrim Saati:
• Çiller'in toplam çalışma süresini gösterir.
5. Parametre:
• Bu düğme tüm ayar, sorun giderme ve bütün parametrelerin görüntülenmesini sağlar.
6. Grafik:
Bu düğme soğutulmuş su girişi, soğutulmuş su çıkışı, ıslak termometre, sıcak su, kondensatör
girişi, ortam sıcaklık grafiklerini gösterir.
•

7. Aşamalar / Kalan Süreler:
• Çillerin hangi modda çalıştığını ve modda kalan süreyi gösterir.
8. Alarm Yok:
• Bu gösterge, cihazda herhangi bir arıza olup olmadığını gösterir. Arıza olmadığında, bu
düğmede “NO ALARM” görülür. Herhangi bir alarm / hata durumunda, bu düğmede
“ALARM” görülür. Bu düğmeye basıldığı zaman, ALARM Penceresi açılır ve alarm mesajı
kontrol edilir.
9. Bu ekran soğutulmuş su girişi, soğutulmuş su çıkışı, ıslak termometre, sıcak su, kondensatör
girişi, ortam sıcaklık grafiklerini gösterir.
HMI Parametre Ayarları:
HMI ayarları, kontroldeki çeşitli ekranlara / menülere giriş yapmak için kullanılır. Adım 1: Şekil
91’de gösterildiği gibi PARAMETER düğmesine basılır. Parametre ekranında Şekil 92’de görülen
menü bulunur. Ana ekrana gitmek için HOME düğmesine basılır.
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Şekil 91: Kontrolde çeşitli ekranlar / menüler

Şekil 92: Parametre ekranı
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a) Kullanıcı Menüsü
USER MENU düğmesine basılınca aşağıdaki pencereler görünecektir.
Adım-1: USER MENU düğmesine basılır.
Adım-2: Kullanıcı seviyesi LOGIN ekranı görünecektir.
Adım-3: Kullanıcı seviyesi şifre giriş penceresine basılır.
Adım-4: Sayısal bir ped görünecektir.
Adım -5 Doğru şifre girilip, ENTER düğmesine basılınca Şekil 95’teki ekran görünecektir.
“Chilled water inlet temp low” düğmesine basılır ve değer girilir.
USER MENU’de Tablo 26’daki ayarlar yapılabilir.

Şekil 93: Kullanıcı ekranı
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Şekil 94: Şifre ekranı

Şekil 95: Isı ayarları
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Tablo 26: Farklı Bölümlerdeki Sıcaklıklar

Soğutulmuş Su Giriş Sıcaklığı Düşük

4o C

Soğutulmuş Su Çıkış Sıcaklığı Düşük

4o C

Soğutulmuş Su Çıkış Sıcaklığı Yüksek

14oC

Islak Termometre Sıcaklığı Düşük

4o C

Islak Termometre Sıcaklığı Yüksek

15oC

Kondenser Su Sıcaklığı Yüksek

32oC

Kondenser Su Sıcaklığı Düşük

25oC

Sıcak Su Sıcaklığı Düşük

95oC

Ortam Sıcaklığı Düşük

15oC

b) Valf Testi

Şekil 96: Valf test ekranı

VALVE TEST düğmesine basılır. Şekil 96’daki ekran görünür.
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1. Manuel test çıkışları başlatmak için ekranın üst kımındaki düğmeye basılır. Sonra, her bir valf
düğmesi etkinleştirilir.
2. Varsayılan Ayar için DISABLE düğmesine basılınca, ayar noktaları varsayılan değer olarak
ayarlanır.
3. Saat Sayacı sıfırlama düğmesine basılınca, çillerin toplam çalışma süresi sıfırlanır.
NOT: Cihazı çalıştırmadan önce “manuel kontrol düğmesi” nin devre dışı bırakılması gerekir.
d) Sekans Test Ayarı

Şekil 97: Zaman sırası ayarları

SEQUENCE TEST düğmesine basılınca, Şekil 97’deki ekran görünür.
• Her döngüde parametre değeri ayarlanır.
• CAPACITY MODE düğmesine basıldığında, verimlilik kontrol moduna geçilir.
• Kapasite modunda çiller %55, %70, %85, %100 yenileme ile kontrol edecektir.
• Normalde çiller %55 yenileme ile başlar.
e) Giriş Durumu
INPUT STATUS düğmesine basılır. Şekil 98’deki ekran görünür. Bu ekran, chazda kullanılan
dijital girişlerin durumunu gösterir.
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Şekil 98: Giriş durumu ayarları

Şekil 99: Durum gösterimi

f ) ÇIKIŞ DURUMU
OUTPUT STATUS düğmesine basılır. Şekil 100’deki ekran görünür. NEXT düğmesine
basılınca, Şekil 101’deki ekran görünür.
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Şekil 100: Çıkış durumu 1 ekranı

Şekil 101: Çıkış Durumu 2 Ekranı
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g) Bilgi Kaydedici

Şekil 102: Veri kaydedici ekranı

Şekil 102’deki ekran, bütün sıcaklık gerçek değerinin durumunu içerir. Dokunmatik ekranın
arka yüzünde kalem sürücü kullanıldığı takdirde, cihazın bütün çalışma durumu alabilir (Şekil
103).

Şekil 103: Dokunmatik ekranın arkası
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4.2.6 Grafikler
Bu bölümde çeşitli parametreler için grafik görüntüler verilmiştir.
a) Soğutulmuş Su Giriş, Çıkış, Islak termometre Sıcaklık:
Bir sonraki ekrana geçmek için NEXT düğmesine basılır, Parametre ekranına ulaşılır, BACK
düğmesine basılır ve ana ekrana ulaşmak için, HOME düğmesine basılır.

Şekil 104: Soğutulmuş su giriş, çıkış, ıslak termometre sıcaklık ekranı
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b) Kondansatör İç ve Ortam Sıcaklığı:

Şekil 105: Kondansör içinde ve ortam sıcaklığı ekranı

c) Sıcak Su Sıcaklığı:

Şekil 106: Isı ekranında sıcak su
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4.2.7 Alarmlar
Herhangi bir alarm durumunda, NO ALARM düğmesi ALARM olarak değişir. Bu düğmeye
basıldığında, Şekil 107’deki ekran görünecek ve hata mesajını gösterecektir. Sorun çözüldükten
sonra, ALARM RESET düğmesine basılır ve ALARM düğmesi NO ALARM olarak değişir. Hata
devam ederse, ALARM RESET Düğmesine basılsa bile ALARM durumunda bir değişiklik
olmayacaktır.

Şekil 107: Alarm ekranı

Alarm Sıfırlama Yöntemi
“Sıcak Su Seviyesi”, “Soğutulmuş Su Akış Anahtarı”, “Islak Termometre Seviyesi”, “Hava
Basınç Anahtarı”, “Soğutma Yüksek Seviyesi”, “Soğutma Düşük Seviyesi”, “Soğutma Pompası
VFD Arıza ve Soğutma Suyu Sıcaklığı Yüksek” alarm durumları normal ise ve 5 saniye beklenir.
Alarm otomatik olarak sıfırlanır. Ayrıca alarm, HMI Alarm ekranında bulunan ALARM RESET
düğmesi kullanılarak sıfırlanacaktır. “Vakum Pompası Anormal” ve “Vakum Basıncı Anormal”
durmunda sadece alarm sinyali verilecektir; çiller çalışmaya devam edecektir.
Kapanmaya Neden Olan Acil Durum Alarmları
Çiller, yüksek soğutucu akışkan seviye anahtarının bir hatasını algılarsa, derhal kendini ve harici
pompaları kontrol ettiği durumlarda harici pompaları da kapatır.
Çiller içindeki bozulmuş bir boruya işaret eden bu arıza durumunda, cihaza ve binaya zarar
gelmemesi için, çillerin derhal kapatılmas gerekir. Bir çiller, bir çatıya, asma kata veya herhangi
bir yapıya yerleştirilmişse, bu kritik bir durumdur. Bir tüp bozukluğu, cihazda o kadar fazla su
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birikmesine neden olabilir ki, artan ağırlıktan dolayı, alttaki yapı çökebilir ve muhtemelen cihaz
altında bulunabilecek herhangi bir kişinin ölümü ile sonuçlanabilir. En azından, iç hacmin
tamamını su basması durumunda silika jeli (ve cihaz) bozulur.
Düşük Hava Basıncı - Hava basıncı kaybolursa, valfler düzgün bir şekilde harekete geçemez ve
çiller kendini kapatır.
Düşük Buharlaştırıcı Sıcaklığı - Buharlaştırıcı borular içindeki donma potansiyeli olan akışkan
suyuna işaret eder, ki bu da boruların içindeki suyun donmasına neden olacak ve tüpleri çatlatarak
felakete yol açacaktır.
Islak Termometre Kutusunun Düşük Seviyesi – Kutunun üst tarafında bulunan sensör, “ıslak
termometre kutusu” na akan suya bağlıdır. Bu kutuda ayrıca buharlaştırıcı sıcaklık sensörü
bulunur. Su yoksa, sensör çalışmaz. Bu durumda çiller, buharlaştırıcının donup donmayacağını
belirleyemez. Çiller su akış kaybından değil, arızalı bir sensörden dolayı kapanır. Herhangi bir
araştırma yapmadan ve kanıt bulunmadan, sensöre kısa devre yaptırarak işlevi
sonlandırılmamalıdır.
Kritik Olmayan Hatalar:
Yetersiz Vakum Seviyesi - Vakum pompası çalıştırıldığında, vakum pompası ve çiller arasındaki
kısa boruyu boşaltmak için üç valf, 5 dakikalık bir çalışma dizisinden geçirilir. Bu süre zarfında
bir vakum basınç sensörü, pompa tarafından yaratılan vakumun derinliğini ölçer. Oluşturulan
vakum seviyesi yeterli derinlikte değilse, son pompa açılmayacak ve vakum pompasının çillerin
içine bağlanmasına izin vermeyecektir. Bu durumda bir alarm başlayacak ve 5 dakikalık devrenin
sonunda vakum pompası kapanacaktır. Ancak, çillerin iç aksamı değiştirilmediğinden, alarm
tetiklense bile cihaz çalışmaya devam edecektir.

4.2.8 Alarm Listesi ve Sorun Giderme
Tablo 27: Alarm Listesi

Dokumatik
Ekrandaki Mesaj

Neden

Yapılacak İşlem

Kondensör düşük
sıcaklıkta

Soğutma kulesi su seviyesi belirlenen seviyenin altına inince çiller
alarm verecek ve kapanacaktır.

Kondensatör düşük sıcaklık
ayarı kontrol edilir.

Kondensör yüksek
sıcaklıkta

Soğutma kulesi su seviyesi belirlenen seviyenin üstüne
çıkınca çiller alarm verecek ve soğutma kulesi pervanesi
AÇIK olacaktır.

Kondensatör yüksek
sıcaklık ayarı ve 64-65
no’lu yüksük arasındaki
süreklilik kontrol edilir.

Ortam sıcaklığı
düşük

Ortam sıcaklığı belirlenen seviyenin altında ise.

RTD sensörü kabloları ve
sıcaklık ayar noktası kontrol
edilir.
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Soğuk su girişinde
sıcaklık düşük

Soğutma suyu giriş sıcaklığı belirlenen seviyenin altında ise, çiller
çevrimi sıcaklık belirlenen seviyenin üstüne çıkana kadar
uzatacaktır.

• Soğutulmuş su giriş sıcaklığı
ayarı ve 60-61 arası süreklilik
kontrol edilir.
• Soğutulmuş su kaynağı
pompasının çalışıp
çalışmadığı kontrol edilir.

Soğuk su çıkışında
sıcaklık düşük

Soğutma suyu çıkış sıcaklığı belirlenen seviyenin altında ise,
çiller çevrimi sıcaklık belirlenen seviyenin üstüne çıkana kadar
uzatacaktır.

• Soğutulmuş su çıkış
sıcaklığı ayarı ve 60-61 arası
süreklilik kontrol edilir.
• Soğutulmuş su kaynağı
pompasının çalışıp
çalışmadığı kontrol edilir.

Soğuk su çıkışında
sıcaklık yüksek

Soğutma suyu çıkış sıcaklığı belirlenen seviyenin üstünde ise,
çiller çevrimi %100 yenileme moduna geçip sıcaklık belirlenen
seviyenin altına inene kadar uzatacaktır.

• Soğutulmuş su çıkış
sıcaklığı ayarı ve 60-61 arası
süreklilik kontrol edilir.
• Buharlaştırıcı tüplerdeki
suyun damlatılması kontrol
edilir.

Islak termometre
sıcaklığı düşük

Islak termometre sıcaklığı belirlenen seviyenin altında ise, çiller
çevrimi sıcaklık belirlenen seviyenin üstüne çıkana kadar
uzatacaktır.

• Islak termometre sıcaklığı
ayarı ve 60-61 arası süreklilik
kontrol edilir.
• Soğutulmuş su kaynağı
pompasının çalışıp
çalışmadığı kontrol edilir.

Islak termometre
sıcaklığı yüksek

Islak termometre sıcaklığı belirlenen seviyenin üstünde ise.

• Islak termometre düşük
sıcaklık ayarını ve 60-61 arası
sürekliliği kontrol edilir.
• Soğutulmuş su tedarik
pompasının olup olmadığı
kontrol edilir.

Soğuk su akışı
düşük

Soğutulmuş su akışı belirlenen seviyenin altında ise.

• 60 -61 arası yük sürekliliği
kontrol edilir.
• Soğutulmuş su tedarik
pompasının çalışıp
çalışmadığı control edilir.
• HMI'da fow anahtarının
giriş durumu kontrol edilir.

Hava basıncı düşük

Hava basıncı belirlenen seviyenin altında ise.

• PRV'deki hava basıncı
kontrol edilir ve 4Mpa'nın
altında olmaması sağlanır.
• HMI'de hava basınç
anahtarının giriş durumu
kontrol edilir.
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Soğutma seviyesi
yüksek

Soğutma suyu belirlenen seviyenin üstünde ise.

Gözetleme camı vasıtası ile
buharlaştırıcının su seviyesi
kontrol edilir.

Vakum basıncı
düşük

Vakum basıncı belirlenen seviyenin altında ise.

• Vakum pompasında vakum
yağının durumu kontrol edilir.
• Vakum pompasının
dönüşümü kontrol edilir.
• Kırılmaması veya gevşemesi
gereken vakum pompası
kayışı kontrol edilir.

Vakum pompası
aşırı yüklenmiş

Vakum pompasına aşırı yüklenildiğinde.

• Vakum pompasının
sıkışmamış olduğu kontrol
edilir.
• Motorun bütün
terminallerindeki yükü
kontrol edilir.

Soğutma pompası
VFD hatası

Soğutma pompası VFD hatası olduğunda VFD 1 veya 2 ekranında
alarm veya sıcak gösterilir.

Alarm detayları için VFD
ekranındaki alarm kontrol
edilir ve VFD kılavuzundaki
VFD alarm listesi kontrol
edilir.

Buharlaştırıcı
sıcaklık kutusu
seviyesi düşük

Buharlaştırıcı sıcaklık kutusu seviyesi düşük olduğunda.

Gözetleme camı vasıtası ile
buharlaştırıcının su seviyesi
kontrol edilir.

Soğutma seviyesi
düşük

Soğutma suyu seviye altına düştüğünde.

Gözetleme camı vasıtası ile
buharlaştırıcının su seviyesi
kontrol edilir.

Çiller anormal

Hava Basıncı düşük iken, soğutulmuş su akışı düşük iken,
kondensatör sıcaklığı yüksek iken, kondensatör sıcaklığı
düşük iken, soğutma VFD arızası var iken, soğutma
seviyesi yüksek iken, soğutma seviyesi düşük iken, çiller
çalıştırılmadan referans pompası seçilmemiş iken ve ıslak
kutu seviyesi düşük iken alarm çalacak ve çiller
kapanacaktır.

Alarmın nedeni kontrol edilir
ve ilgili işlem yapılır.

Çiller
çalıştırılmadan
referans pompa
seçilmemesi

Çiller çalıştırıldığında referans pompası seçilmemiş isei çiller
çalışamaz ve alarm çalmaya başlar.

Otomatik veya manuel mod
düğmesi kullanılarak
soğutucu akışkan pompası
çalıştırılır.
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4.2.9 Soğutma Suyu ve Soğutucu Su Kalitesi İçin Kriterler
Tüplerin ve su kutularının içindeki suyun kalitesi önemlidir. Buharlaştırıcı boruları boyunca ve
binaya akan soğutulmuş su, devredeki otomatik hava temizleme valfleri ile havanın çıkarılmasını
sağlamalıdır.
Devrenin içine hava sızması olasılığını ortadan kaldırmak için devre
basınçlandırılmalıdır. Paslanma, kirlenme ve kalsiyum birikintilerini önlemek için standart
kimyasal durdurucular kullanılmalıdır. Sıcak su devresi ve soğutma suyu devresi için aynı su
arıtması kullanılmalıdır.
Sıcak su ve soğutma suyu, aralıklı olarak adsorpsiyon haznesindeki aynı tüplerden aktığından, bu
iki su devresi karışır ve zamanla aynı kimyasal bileşime sahip olur. Çiller ve soğutma kulesi
arasında bir ısı eşanjörü eklenmesi şiddetle tavsiye edilir. Bu, soğutma suyu devresinin (ve
dolayısıyla sıcak su devresinin) kapalı bir halka olmasına ve esas olarak adsorpsiyon ve
kondensatör tüplerinin temizlenmesi ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte, plaka
çerçeve ısı değiştiricisinin plaka yüzeylerinde oluşan kireç ve tortuları gidermek için periyodik
olarak (yılda bir) temizlenmesi gerekebilir. Bu kirlenme, ısı transferini azaltacak ve çillerin
soğutma kapasitesini azaltacak olan çillerdeki kondensatör suyunun sıcaklığını yükseltecektir.
Eğer suda hava kalmasına izin verilirse, çelik borularda ve su kutularında önemli ölçüde pas
oluşacaktır. Bu durumda, çeliğin içinde çukurlaşma oluşacak, güç kaybına neden olacaktır.
Ayrıca, bakır boruların içinde ısı transfer hızını ve çiller kapasitesini azaltacak tortulara neden
olacaktır. Bu tortular tüp plakasının, su kutularının ve diğer çelik yüzeylerin cidarında da
oluşabilir. Bu tortular, boyut olarak önemli hale gelebilir ve su akışını ve ısı transferini kayda
değer miktarda azaltabilir.
Soğutucu Su Kalitesi
Soğutucu akışkanın kalitesi, çillerin ömrü için önemlidir. Çillerin içindeki soğutucu akışkan hiçbir
kimyasal katkı maddesi içermemelidir. Bu akışkan, çillerin vakumu içinde iken, çözünmüş
gazlarını kaybedecektir. Zamanla, silika jel tozu soğutucu su devresine sızacak ve suyun içine
çözülecektir. Bu durumun çillerin performansı için herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Birkaç ay
ya da yıl boyunca, silika jel ve muhtemelen pas parçacıkları, buharlaştırıcı boruları üzerindeki
damlama tüplerine su besleyen çelik borularda birikecektir. Bu tüplerin periyodik temizliği için
çıkarılabilir tapalar tasarlanmıştır. Çiller vakum kaybeder ise, korozyon oranı artacak ve birikim
daha hızlı olacaktır.
Su seçiminde, standart içme suyu tercih edilir. İnsan tüketimi için uygun olan su, soğutucu olarak
kullanılabilir. Su sertliği parametreleri konusunda çok soru sorulmaktadır. Ancak silika jel (silika
dioksit), suda zaman içinde tamamen çözüleceğinden, bir kalsiyum sertlik değeri belirtmeye gerek
yoktur. Su çillere sadece bir kere doldurulur. Zaman içinde birikmiş sulardan bir yoğunlaşma
olmaz.
Çiller uzun süre vakum olmadan çalıştırılırsa ve buharlaştırıcıda hava varsa, damlama tüplerinde
ve buharlaştırıcı tüpleri üzerinde önemli miktarlarda pas oluşacaktır. Pas, tüplerin üzerine
damlayan su miktarını azaltacak veya ortadan kaldıracağından, bu duruma asla izin
verilmemelidir. Buharlaştırıcıda hava varsa, çillerden çıkan soğutulmuş su sıcaklığı, cihaza giren
sıcaklık ile aynı olacaktır.
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4.2.10 Tavsiye Edilen Bakım Talimatları
Vakum pompası:
• Yağ seviyesi her 3 ayda bir kontrol edilmelidir.
• Kayış, çatlaklar veya hasarlar her yıl kontrol edilmelidir.
• Vakum filtresi yılda bir kontrol edilir.
Vakum pompasının çalışması, çiller'ın işlevselliği ve uzun ömürlülüğü için kritik öneme sahiptir.
Çiller ile beraber tedarik edilen pompa, sağlam, yeterli vakum direncini sağlayacak, veya cihazdan
yeterli derinlikte hava çıkarılmasını sağlayacak durumda olmalıdır.
The vacuum pump operates on a timer. There is no way to accurately measure the vacuum level in the çiller since there is liquid
water and water vapor inside the machine that will always have a vapor pressure. Even if liquid water is removed, the silica gel
continues to retain sufficient water, Even when heated, that water will be desorbed for weeks of vacuum pump operation such
that the full vacuum potential of the vacuum pump will never be achieved. The goal of using the vacuum pump is to remove all
gases that are not water. Since there is no way to separate water from the other gases, a significant percentage of the gases that
are removed from the çiller by the vacuum pump are in fact water molecules. These typically flow through the vacuum pump as
gas, but some will accumulate and condense as liquid inside the vacuum pump itself and displace oil. Therefore, the vacuum
pump is limited to one hour of operation. Then the pump shuts off and allows the water and oil to separate, at which time the
liquid water, heavier than oil, flows out the bottom of the vacuum pump and out the drain line to the plastic container below. A
small amount of oil will also leave the pump with the water. The water should be disposed of periodically (monthly), but if
desired, a small heater could be placed in the sump to induce the water to evaporate.

Vakum pompası bir zamanlayıcı ile çalışır. Cihazın içinde, her zaman, buhar basıncına sahip
olacak şekilde sıvı su ve su buharı bulunduğundan, çillerdeki vakum seviyesini kesin şekilde
ölçmenin bir yolu yoktur. Sıvı su çıkarılsa bile, silika jel yeterli su tutmaya devam eder. Su
ısıtıldığı zaman bile, vakum pompası tam vakum potansiyeline hiçbir zaman ulaşamayacaktır, zira
pompanın çalışması için haftalarca su desorbe edilecektir. Vakum pompasını kullanma amacı, su
olmayan bütün gazların uzaklaştırılmasıdır. Suyu diğer gazlardan ayırmanın bir yolu olmadığı
için, çillerden vakum pompası vasıtası ile çıkan gazların önemli bir yüzdesi su molekülleridir.
Bunlar tipik olarak vakum pompasından gaz olarak akar, ancak bazıları vakum pompasının içinde
sıvı olarak birikecek, yoğunlaşacak ve yağı değiştirecektir. Bu nedenle, vakum pompasının
çalışması bir saat ile sınırlandırılmıştır. Daha sonra pompa kapanır ve su ile yağın ayrılması
sağlanır. Bu sırada sıvı su, yağdan daha ağır olduğundan, vakum pompasının altından dışarı akar
ve boşaltma hattını Şekil 108’deki plastik konteynere akar. Az miktarda yağ da pompadan su
vasıtası ile ayrılır. Su aylık periodlarla bertaraf edilmelidir. Ancak istenirse, suyun buharlaşmasını
sağlamak için küçük bir ısıtıcı hazne yerleştirilebilir.
Vakum pompasının, garanti kapsamında değiştirilmesi, tek başına yetmez. Yağ her zaman doğru
seviyede tutulmalıdır. Aksi takdirde, vakum pompası düzgün çalışmayacaktır.
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Şekil 108: Bakım gerektiren kısım

Kelebek vana:
• Doğru çalıştırmak için yıllık olarak kontrol edilir. Valfler manuel olarak hareket ettirilir ve
gürültü veya bağlanma kontrol edilmelidir.
• Her 5 yılda bir veya 40.000 saatlik çalışma süresi olduğunda değiştirilmelidir.
• Her yıl manuel solenoid valf çalışması ile gürültü ve hatalı hareket kontrol edilmelidir.
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• Sıcak su deposunda anormal seviyede veya soğutma suyu sıcaklığının 50 °C olduğu durumlarda,
valfler değiştirilmelidir (3 yıldan sonra).
Soğutucu Su:
• 3 ayda bir kontrol edilir.
çalıştırılmalıdır.

Çiller, doğru okuma gerçekleştirmek için tam kapasitede

• Gözetleme camını kontrol edilmelidir. Soğutucu seviyesi gözlenemediğinde, musluk suyu (Ca
<100 mg / ℓ) (içme suyu) tekrar doldurulmalıdır. Toplam tutma soğutucusunun %10'unun yeniden
doldurulacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Tablo 28: Soğutucu Miktarı Tutarı

Model

Soğutucu Miktarı

025

100 l (~25 galon)

060&090

200 l (~50 galon)

145

250 l (~65 galon)

180

300 l (~80 galon)

Tüp temizleme:
• Islak termometre sıcaklığı ve soğutulmuş su çıkış sıcaklığı arasındaki delta -15 °C'den büyük
olduğunda buharlaştırıcı boruları temizlenir.
• Kondensatör tüpünü ve adsorpsiyon haznesi tüpleri açık sistemler için yılda bir, kapalı
sistemler için her beş yılda bir temizlenir.
Sıkıştırılmış hava:
• Hava filtresini haftalık olarak kontrol edin ve kaseden su boşaltın.
Su Devreleri:
• Hatlarda biriken hava için hava tahliye vanfleri yılda bir kez kontrol edilir. Eğer hatlarda
titreşim görülüyorsa, hatlarda hava oluşmuştur ve bu durumda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
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4.3 ORC'nin Çalışması ve Bakımı
4.3.1 ORC Başlangıç Prosedürü

Şekil 109: Dokunmatik operasyon ekranı

Tablo 29: Dokunmatik Ekran Açıklaması
Nº

Tip

Fonksiyon

1

Kutu

TARİH/SAAT

2

Kutu

AKTİVASYON AKIŞ KÜTLESİ

3

Kutu

AKTİVASYON GİRİŞ SICAKLIĞI

4

Kutu

AKTİVASYON ÇIKIŞI SICAKLIĞI

5

Kutu

AKTİVASYON GÜCÜ

6

Kutu

YAYILIM AKIŞ KÜTLESİ
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7

Kutu

YAYILIM GİRİŞ SICAKLIĞI

8

Kutu

YAYILIM ÇIKIŞ SICAKLIĞI

9

Kutu

YAYILIM GÜCÜ

10

Pilot

JENERATÖR FRENİ

11

Pilot

ÇALIŞAN CİHAZ

12

Kutu

BRÜT/NET GÜÇ

13

Buton

YEREL AÇIK / KAPALI

14

Kutu

SON BAŞLANGIÇ ZAMANI / TOPLAM ZAMAN

15

Kutu

ÜRETİLEN TOPLAM NET ENERJİ

16

Buton

TEKNİK DESTEK

17

Kutu

DURUM

18

Kutu

ALARM AÇIKLAMASI

19

Kutu

ÇALIŞMA MODU

20

Kutu

YEREL

21

Pilot

DATA KAYDI

Kutu: alfasayısal değer gösterir.
Pilot: renklere göre durum belirtir.
Buton: basıldığında bir eylem gerçekleşir.
YEREL MOD:
Bütün koşullar sağlandığımığında, cihaz dokunmatik ekrandan LOCAL modu ile başlamaya
hazırdır:
1. MODE OPERATION’da (20) LOCAL kutusu görüntülenir.
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2. Aktivasyon ve yayılma parametreleri kutuları (2,3,4,6,7,8) çalışma alanındadır (Ek II’ye bakınız
/ beyaz arka plan). Bazı parametreler alan dışında ise, ilgili ekran yanıp sönen kırmızı arka plan
ile birlikte görünür.
3. Ekran ALARMları (17) NO ALARM gösterir. NO ALARM değil ise, alarmların nedenleri ve
olası çözümleri Ek I’den araştırılır.
Eğer yukarıdaki üç koşul da sağlanırsa, ekranda READY (19) görüntülenir. Aksi durumda
ALARM görüntülenecektir.
Eğer READY (19) ise, ON / OFF (13) butonuna basılır, ve renk yeşilden kırmızıya döner.
ORC bir iç kontrol gerçekleştirir ve başlar. 2-3 dakika içinde NET ve GROSS POWER (12), hem
brüt ve net gücü gösteren kutularda yeşil arka plan ve artı işareti (+) olacaktır. Cihaz uzun süre
kapalıysa, oto kontrol (otomatik olarak) gerçekleştirebilir ve başlamak için daha fazla zaman
alabilir.
Bilgi kaydı pilotu (21) yeşil renkte yanıp sönmeye başlar, yani bütün bilgiler kaydedilir.
Cihaz çalışma pilotu (11) yeşilolur.
UZAK MOD
ÇALIŞMA MODU (19) kutusunda REMOTE görüntülenir ise, AÇMA / KAPAMA butonu (13)
dokunmatik ekrandan kaybolur. ORC sadece SCADA sisteminden başlatılabilir (talimatlar için
“Sistem Yöneticisi”ne danışılır). Dokunmatik ekran sadece değerleri gösterir.

4.3.2. ORC Kapatılması
UYARI
Cihaz, bütün parametrelerini dengelemek için, içindeki bazı dahili elemanlar ile birkaç dakika
çalışır halde kalacaktır. Bu durumda, cihaz durmadan en az 30 dakika beklemenmesi gerekir.
LOCAL MOD
ORC'yi durdurmak için ON / OFF (13) butonuna basılır. Buton, kırmızıdan yeşile döner. Kutuda
DURUM (19) STOPPING mesajı görünecektir. Pilot EKİPMAN ÇALIŞMASI (11) kırmızı yanar.
UZAK MOD:
MODE İŞLEMİ (19) penceresinde REMOTE görüntülenirse, AÇMA / KAPAMA butonu (13)
dokunmatik ekrandan kaybolur. ORC sadece SCADA sisteminden durdurulabilir (talimatlar için
“Sistem Yöneticisi”ne danışılır) ve ACİL DURDURMA durdurma butonuna basılır. Dokunmatik
ekran sadece değerleri gösterir.
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4.3.3. Alarm Durdur
UYARI
Cihaz, bütün parametrelerini dengelemek için, içindeki bazı dahili elemanlar ile birkaç dakika
çalışır halde kalacaktır. Bu durumda, cihaz durmadan en az 30 dakika beklemenmesi gerekir.
Hem LOCAL hem de REMOTE modunda, eğer ekipmanın çalışması sırasında cihazın herhangi
bir harici (akış, sıcaklık) veya dahili parametresi güvenli çalışma aralığı dışında ise, ORC, alarm
mesajını ALARMs (18) kutusunda göstermeyi durduracaktır.
NO ALARM değil ise, alarmların nedenleri ve olası çözümleri Ek I’den araştırılır. Eğer sorun
devam ederse, RANK'ın Teknik Bölümü’ne başvurulmalıdır.

4.3.4. Acil Durdurma
UYARI
Cihaz, bütün parametrelerini dengelemek için, içindeki bazı dahili elemanlar ile birkaç dakika
çalışır halde kalacaktır. Bu durumda, cihaz durmadan en az 30 dakika beklemenmesi gerekir.
Acil durdurma, bir sonraki dokunmatik ekranda bulunan ACİL DURDURMA BUTONU'na
basılarak gerçekleştirilir. Acil durdurma, her iki modda da LOCAL ve REMOTE olarak çalışır.

Şekil 110: Acil stop butonu ve detay

ALARM (18) kutusundaki ACİL DURDURMA iletisi dışında, durdurma dizgesi daha önce tarif
edilen dizge gibi olacaktır.
ACİL DURDURMA BUTONUna hala basılmaya devam edilirse, ORC’yi LOCAL veya
UZAKTAN modda tekrar başlatmak mümkün değildir.
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4.3.5. Alarm Listesi ve Sorun Giderme

Tablo 30: ORC Alarmları

ALARM MESAJI

OLASI ÇÖZÜM

NEDENİ

AŞAMA SIRALAMASI
HATASI

Güç kablosu doğru sırada
bağlı değil.

Montaj kılavuzu olarak faz siparişini kontrol edin: kahverengi,
siyah, gri

FREN ALARMI

Fren açık.

Açık fren düğmesine basın. Fren endükleme sensörünü kontrol
edin.

ACİL DURDURMA

Acil durdurma
düğmesine basılmış.

Tekrar basarak orijinal konumuna geri dönün.

GÜVENLİK BASINCI
ANAHTARI

Pompa, sistem tarafından
izin verilenden daha fazla
basınç veriyor.

Devre valflerinin açılıp açılmadığını kontrol edin. ORC'yi tekrar
başlatana kadar 30 dakika bekleyin. Alarm hala çalışıyorsa
Teknik Destek ile irtibat kurun.

SÜRÜCÜ ALARMI

Sürücüde dahili bir alarm
oluşmuş.

Q4 kesiciyi kapatın, 1 dakika bekleyin ve tekrar açın. Alarm hala
çalışıyorsa Teknik Destek ile irtibat kurun.

SÜRÜCÜ FRENİ

Sürücüde aşırı elektrik
tüketimi var.

Q4'ü açın. Pompanın bozuk olmadığını kontrol edin. Alarm hala
çalışıyorsa Teknik Destek ile irtibat kurun.

JENERATÖR KESİCİ

Jeneratör nominal
değerinden daha fazla
güçlendirmiş.

Q5'i açın. Jeneratörün bozuk olmadığını kontrol edin. Alarm
hala çalışıyorsa Teknik Destek ile irtibat kurun.

KAPASİTÖR
DİFERANSİYELİ

Kondansatör köprüsünde
bir topraklama hatası var.

Q6'yı açın. Yalıtım bulunmayan tel veya metal parça olup
olmadığını kontrol edin.

CAPACITOR
BREAKER

Capacitor bridge has had
an excessive electrical
consum

Q7'yi açın. Kondansatör köprüsünün bozuk olmadığını kontrol
edin. Alarm hala çalşıyorsa Teknik Destek ile irtibat kurun.

KAPASİTE KESİCİ

Kondansatör köprüsünde
aşırı elektrik tüketimi var.
AKTİVASYON Tª
DÜŞÜK

Giriş aktivasyon sıcaklığı
çalışmak için çok düşük.

Aktivasyon kaynağını kontrol edin.
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AKTİVASYON
ÇALIŞMAK İÇİN
DÜŞÜK

Giriş aktivasyon sıcaklığı
başlamak için çok düşük.

AKTİVASYON Tª
YÜKSEK

Giriş aktivasyon sıcaklığı
çalışmak için çok yüksek.

AKTİVASYON AKIŞI
YÜKSEK

Aktivasyon akış kütlesi
çok yüksek.

Aktivasyon kaynağı pompasını kontrol edin.

AKTİVASYON AKIŞI
DÜŞÜK

Aktivasyon akış kütlesi
çok düşük.

Aktivasyon kaynağı pompasını ve hidrolik devresini kontrol
edin.

YAYILIM Tª DÜŞÜK

Giriş dağıtımı sıcaklığı
çok düşük.

Dağılım kaynağını kontrol edin.

YAYILIM Tª YÜKSEK

Giriş dağıtımı sıcaklığı
çalışmak için çok yüksek.

YAYILIM AKIŞI
YÜKSEK

Yayılım akış kütlesi çok
yüksek.

Dağılım kaynağı pompasını kontrol edin.

YAYILIM AKIŞI
DÜŞÜK

Yayılım akış kütlesi çok
düşük.

Dağılım kaynak pompasını ve hidrolik devresini kontrol edin.

4.3.6 Çalışma Parametreleri
Tablo 31: Çalışma Parametreleri
Çalışma şartı

Etkinleştirme

Yayma

Azami Çalışma Sıcaklığı

225 ºC

60 ºC

Asgari Çalışma Sıcaklığı

190 ºC

20 ºC

Çalışma Hızı Kütle Akışı

9 - 13 m3/h
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27 - 37 m3/h

4.3.7 Bakım Planı
Tablo 32: Bakım Planı
OPERASYON

Ölçümler

Kontroller

Jeneratör

YILLIK
+2000
h

+4000
h

+6000
h

+8000
h

+40000
h

+80000
h

Soğutucu seviyesi

TP

TP

TP

RP

RP

RP

Sızıntı kanıtları kontrolü

TP

TP

TP

RP

RP

RP

Flanş torku kontrolü

TP1

RP

RP

RP

Filtre temizliği

RP2

RP

RP

RP

Akış ölçer temizliği

RP2

RP

RP

RP

PSV denetimi

RP

RP

RP

Valflerin sızdırmazlığının sağlanması

RP

RP

RP

Soğutucu doluluğu

RP

RP

RP

Alarm geçmişinin kontrol edilmesi3

RP

RP

RP

RP

RP

RP

PLC otomatik kontrolünün gözden
geçirilmesi3

RP

RP

RP

RP

RP

RP

PLC dataların indirilmesi3

RP

RP

RP

RP

RP

RP

Kabin filtrelerinin temizlenmesi

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Bağlantıların torku

RP

RP

RP

Sensörlerin kapasitesinin kontrolü

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

Rulman yağlanması

TP

TP

TP

Rulman değişimi
Fren sisteminin ayarlanması ve takılması

RP
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Türbin revizyon

Soğutucu
Pompası

RP

Rulman değişimi

RP

Pompa revizyonu

RP
RP

1

Sadece ilk yıl için, ilk üç çalışma dönemi boyunca ayda bir kez kontrol edin

2

İlk seferde 50 saat

3

Bu işlemler internet bağlantısı ile uzaktan yapılabilir.

RP

Sadece RANK personeli tarafından yapılmalıdır

TP

Eğitimli personel tarafından yapılabilir

4.3.8 Bakım İşlemleri
RANK ORC'nin bakımı sadece kalifiye ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Çalışmada yer
alacak herkes, cihaz tamamen kapatıldığında işlemlerini yürütmelidir.
• Çalışmaya başlamadan önce bileşenlerin soğumasına izin verilmelidir.
• Sadece kalifiye personel PLC'nin parametrelerini ayarlamalıdır.
• Bütün ekran alarm bildirimleri derhal araştırılmalıdır.
• Expander Tech, S.L.'nin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemelidir.
A. Soğutucu Seviyesi
Soğutucu seviyesi bakım planına uygun olarak kontrol edilmelidir. El fenerleri ve CAT2 koruyucu
eldivenler kullanılmalıdır. ORC durdurulur (kullanım kılavuzundaki talimatlar izlenir). ACİL
DURDUR butonuna basılır. 4 saat beklenir. Tampondaki soğutucu seviyesinin ikinci
görüntüleyicide olup olmadığı kontrol edilir. Eğer herşey olması gerektiği gibi ise, kapılar
kilitlenir, ACİL DURDUR butonuna basılır ve sistem açıldığında ORC operatörü bilgilendirilir.
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Şekil 111: Tampondaki soğutucu seviyesi

B. Soğutucu Kaçakları
Soğutucu akışkan sızıntılarının kontrolü, bakım planına uygun olarak yapılmalıdır. Bu işlemde
torç, CAT2 koruyucu eldiven ve kağıt veya bez kullanılmalıdır. ORC durdurulur (kullanım
kılavuzundaki talimatlar izlenir). ACİL DURDUR butonuna basılır. 4-6 saat arası, bütün iç
bileşenlerin dokunmaya yetecek kadar soğuması, beklenir. Cihaz tabanında lekeler veya su
birikintileri olup olmadığı kontrol edilir. Flanşlara bir kâğıt veya bez parçası ile dokunulur ve sıvı
akıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Eğer herşey olması gerektiği gibi ise, kapılar kilitlenir, ACİL
DURDUR butonuna basılır ve sistem açıldığında ORC operatörü ekipmanın hazır olduğuna dair
bilgilendirilir.
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Sızıntı durumunda:
1 Tüm servis valfleri kapatılır.
2. Sızıntı kağıt veya bezlerle temizlenir. Soğutucu akışkan birkaç dakika içinde
buharlaşacağından, sadece yağlayıcı yağ olacaktır. Bu sebeple temizlemek için tiner kullanılır.
Atık kağıtlar veya bezler gerektiği gibi dönüştürülür.
3. Expander Tech, Teknik Yardım ile iletişime geçilir.

Şekil 112: Kaçak kontrolü
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C. Flanş Torkunun Kontrol Edilmesi
Tork flanşlarının kontrolü, bakım planına uygun olarak yapılmalıdır. Bu işlemde el feneri, CAT2
koruyucu eldiven, kalıcı işaretleyici, kalibre edilmiş tork anahtarı (60Nm ila 350Nm), lokma
anahtar (19 mm, 2 mm, 32) ve açık uçlu anahtarlar (19 mm, 24 mm, 32 mm) kullanılmalıdır. ORC
durdurulur (kullanım kılavuzundaki talimatlar izlenir). ACİL DURDUR butonuna basılır. 4-6
saat arası, bütün iç bileşenlerin dokunmaya yetecek kadar soğuması, beklenir. Cıvatanın bir
tarafında kalibre edilmiş tork liranahtarına ve diğer ucunda açık uç anahtarına yerleştirilmiş
flanşlardaki tork kontrol edilir. Test edilmiş olduğunu bildirmek için, kalıcı işaretleyici ile flanşa
bir işaret bırakılır. Eğer herşey olması gerektiği gibi ise, kapılar kilitlenir, ACİL DURDUR
butonuna basılır ve sistem açıldığında ORC operatörü ekipmanın hazır olduğuna dair
bilgilendirilir.
Tork doğru değil ise, kayıt alınır ve flanşta bir sızıntı olup olmadığı tespit edilir.
Tablo 33: Flanş Torku
TİP

ND

Tork

En 1092-1

15 mm

60

25 mm

65

65 mm

155

80 mm

155

1 1/4"

155

2"

155

2 1/2"

280

3"

300

100 mm

65

125 mm

155

ASME B 16.5 C300

Basınçlı Eşanjör

D. Elektrikli Dolap Filtresinin Temizlenmesi
Elektrik panosu filtresinin kontrolü, bakım planına uygun olarak yapılmalıdır. Bu işlemde torç,
CAT2 koruyucu eldiven, tornavida ve hava basınçlı tabanca kullanılmalıdır. ORC durdurulur
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(kullanım kılavuzundaki talimatlar izlenir). ACİL DURDUR butonuna basılır. Ön taraftaki mavi
Butona basılarak filtreler çıkarılır ve sıkıştırılmış hava ile temizlenirler. Temizlik işleminden sonra
temizlenemeyen filtreler yenileri ile değiştirilir. Eğer herşey olması gerektiği gibi ise, kapılar
kilitlenir, ACİL DURDUR butonuna basılır ve sistem açıldığında ORC operatörü ekipmanın hazır
olduğuna dair bilgilendirilir.

Şekil 113: Temiz elektrikli dolap filtresi

E. Jeneratör Yatağının Yağlanması

Şekil 114: Jeneratör yatağı yağlaması
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Jeneratör yatağının kontrolü, bakım planına uygun olarak yapılmalıdır. Bu işlemde koruyucu
gözlük, CAT2 koruyucu eldiven, UNIREX-N3 yağ ve gres tabancası kullanılmalıdır. ORC
durdurulur (kullanım kılavuzundaki talimatlar izlenir). ACİL DURDUR butonuna basılır. 2 saat
beklenir. Jeneratörün ön ve arka kısmında bulunan delikten 30g UNIREX-N3 doldurulur. Eğer
herşey olması gerektiği gibi ise, kapılar kilitlenir, ACİL DURDUR butonuna basılır ve sistem
açıldığında ORC operatörü ekipmanın hazır olduğuna dair bilgilendirilir.
Filtrelerin değişimi
Filtre bakım çalışmaları yetkili olmayan personel tarafından yapılmamalıdır. Ayrıca yetkili
personel bulguları takip etmelidir.
A. Yağ Filtresinin Değiştirilmesi
Yağ filtresi değişimi aşağıdaki göstergelere göre sağlanabilir:
1) Yağ filtresi değişimi devrenin tamamen yalıtılmasını gerektirir. Devrelerin izole edilmesi için
gerekli vanalar kapatılmalıdır.
2) Soğutucu akışkanını aktarmak için kurtarma cihazı servis valfine bağlanır. Soğutucu bir şişede
saklanır.
3) Bütün soğutucunun boşaltıldığından emin olunduktan sonra, filtrenin altındaki cıvatalar
sökülür.
4) Eski filtre çıkarılır ve yeni filtre ile değiştirilir. Ardından cıvatalar vidalanır.
5) Değiştirme sırasında döngüye hava girdiği için, devrenin kapatıldığı bölüm vakumlu olmalıdır.
6) Döngü, soğutucu ile doldurulur ve kapalı valfler tekrar açılır.

Şekil 115: Yağ filtresi değişimi

B. Pompa Filtresinin Değiştirilmesi
Pompa filtresi sadece aşağıdakilere uyularak değiştirilebilir:
1) Kapalı devreyi izole etmek için pompanın gerekli valfleri kapatılır.
2) Soğutucu akışkanını aktarmak için kurtarma makinesi servis valfine bağlanır. Soğutucu bir
şişede saklanır.
3) Bütün soğutucunun boşaltıldığından emin olunduktan sonra, filtrenin altındaki cıvatalar
sökülür.
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4) Eski filtre çıkarılır ve yeni filtre ile değiştirilir. Ardından cıvatalar vidalanır.
5) Değiştirme sırasında döngüye hava girdiği için, devrenin kapatıldığı bölüm vakumlu olmalıdır.
6) Döngü, soğutucu ile doldurulur ve kapalı valfler tekrar açılır.

Şekil 116: Pompa filtresinin değiştirilmesi

C. Genişletilmiş Filtre Temizliği
Genişletilmiş filtre değişimi aşağıdaki göstergeler ile sağlanabilir:
1) Kapalı devreyi izole etmek için pompanın gerekli valfleri kapatılır.
2) Soğutucu akışkanını aktarmak için kurtarma makinesi servis valfine bağlanır. Soğutucu bir
şişede saklanır.
3) Bütün soğutucunun boşaltıldığından emin olunduktan sonra, filtrenin altındaki cıvatalar
sökülür.
4) Eski filtre çıkarılır ve yeni filtre ile değiştirilir. Ardından cıvatalar vidalanır.
5) Değiştirme sırasında döngüye hava girdiği için, devrenin kapatıldığı bölüm vakumlu olmalıdır.
6) Döngü, soğutucu ile doldurulur ve kapalı valfler tekrar açılır. Gerekli tüm bileşenler kutuda
mevcuttur.

Şekil 117: Genişletilmiş filtre temizliği
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4.4. Sistem Operasyon Senaryoları
Sistem, çok amaçlı kullanıma yönelik güç elde etmek için güneş enerjisinin dönüştürüldüğü üç ana
bölümden oluştuğundan, toplanan güneş enerjisi miktarı, çalışmayı ve sistemin etkinliğini önemli
ölçüde etkiler. Bu nedenle, BRICKER için, farklı güneş enerjisi seviyeleri için olası operasyonel
durumlar 6 senaryo altında tasarlanmış ve detaylandırılmıştır. Her senaryo için işlem akışı aşağıda
verilmiştir:

1. Senaryo
Güneş ışıması olmadığında (gece veya kapalı hava), sistemin hiçbir parçası çalışmaz.

2. Senaryo
100 kWt'tan daha düşük bir enerji durumunda, güneş ışınlarının yetersiz olduğu kabul edilir.
Bununla birlikte, pompa, ısı eşanjörünü çalışmaya sokmadan, ısı transfer akışkanını dolaştırmaya
başlar. Yaz ve kış modları için Senaryo 1 ve Senaryo 2'de değişiklik yoktur.

3. Senaryo
Güneş enerjisinin 100 - 500 kWt enerji sağlaması durumunda, ısı eşanjörü, ısı akışkanı ısınmaya
devam ederken, su akışına transfer akışkanının ısısını sağlamaya başlar. ORC üniteleri bu
senaryoda çalışmamaktadır. Bununla birlikte, bu durumda, her mevsimde sıcak kullanım suyu
için ısıtma sağlamak mümkündür. Ek olarak, sıcak kullanım suyuna ihtiyaç duyulmazsa, bu sıcak
su hastane binasını kış modunda ısıtmak veya hastane binasını adsorpsiyonlu çiller tarafından yaz
modunda soğutmak için kullanılabilir.

4. Senaryo
Güneş enerjisinin 500 - 1000 kWt enerji sağlaması durumunda, toplam ısı transfer akışkan akışı
225 ºC sıcaklığa kadar 42 m3/s'ye ulaşır. ORC1'e 13 m3/h akış hızında bir ısı transfer sıvısı kısmı
verilir. Kalan ısı transfer sıvısı, kışın bina ısınması ve tüm mevsimlerde sıcak su sağlamak için
HE2 ve HE3'e taşınır. Yaz modunda, binanın soğutulması için adsorpsiyonlu chiller çalıştırılabilir.
Sistem yaz modunda çalışıyorsa, ORC1'den gelen su 40 m3/s ile HE3'ten akar ve atık ısısı sıcak
kullanım suyu sisteminde (SHW) kullanılır.
HE1'de ısınan su, sıcaklık 80-85 ºC'ye ulaştığında çillere girer ve soğutmaya başlamak için suyun
yaklaşık 40 m3/s civarında olmasını gerektirir. Bu parametreleştirilir ve soğutucu çok çeşitli
sıcaklık akış ayarlarında soğutma yapabilir.
Besleme akışı ve sıcaklıklar değiştiğinde, adsorpsiyonlu çillerlerin Performans Katsayısı (COP)
değişir. Adsorpsiyonlu çiller için ortalama COP 0.59-0.60 civarındadır. Bu, çillerin ince ayarı
sırasında hesaplanır.
ORC'lerin yoğunlaştırıcısı maksimum 60 ºC'ye kadar soğutma suyu alabilir. Operasyonel
olduğunda adsorpsiyonlu çiller, enerjinin çoğunu ORC'den alır ve çoğu durumda ek soğutma
gerekmez. Bununla birlikte, CCHP sistemi, gerektiğinde 60 ºC'nin altında soğutmayı sağlamak
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için ORC devresine bir kuru soğutucu entegre eder. Kuru soğutma sistemi soğutma kapasitesi,
enerji ve ekserji açısından en kötü senaryolarda her iki ORC için 953 kW'tır.
Sistem kış modunda çalışıyorsa, adsorpsiyonlu çiller çalışmaz. ORC'ler kojenerasyon modunda
çalışır ve atık ısısı, HE2 aracılığıyla hastaneye ısıtma sağlamak için HE1 yoluyla su devresine ve
HE3 aracılığıyla sıcak suyla sıcak suya aktarılır.

5. Senaryo
Güneş enerjisinin 1000-1300 kWt enerji sağlaması durumunda, güneş enerjisi hem ORC1, hem de
ORC2 kullanarak elektrik üretiyor ve yaz modunda soğutma ve kış modunda ısıtma sağlıyordur.
Her iki ORC'den gelen ısının ve hatta doğrudan güneş alanlarından (toplam ORC kapasitesini aşan)
doğrudan geçen ısının kullanılması, HE1 üzerinden su devresine aktarılır. Kış ve yaz modları için
yapılan işlemlerin geri kalanı Senaryo 4 ile benzerdir.

Şekil 118: Proses akış şeması ACC: Hava Soğutmalı Kondenser; BT: Soğutucu Kulesi; HE1: Eşanjör 1; HE2: Alan Isıtma
Eşanjörü; HE3: Sıhhi Su Temini ve Geri Dönüşü; HOB: Kızgın Yağ Kazanı; ORC1: Organik Rankine Döngüsü 1; ORC
2: Organik Rankine Döngüsü 2; SF1: Soar Alanı 1; SF2: Güneş Alanı2
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