
ISI POMPASI SEÇİMİ NASIL YAPILIR? 

• Isıtma / soğutma yük hesabı yapılır. 

Özgül enerji ihtiyacı; 

 Eski Sistemde İnşa Edilmiş Binalarda = 75 W/m² 

 İyi Isı İzolasyonlu Yeni Yapılar = 50 W/m² 

 Düşük Enerji Evleri = 30 W/m² 

Toplam Isı İhtiyacı (W) = Özgül Isı İhtiyacı (W/m²) x Toplam Bina Alanı (m²)  

• Dağıtım sistemi sıcaklığı belirlenir. 

   Hava dağıtım sisteminin çıkış sıcaklığı ; 30-50 °C 

   Radyatör sistemlerinde;   35-60 °C 

   Su dağıtım sistemlerinde;   60-90 °C 

   Yerden ısıtma sistemlerinde ;   30-45 °C 

Not: Isı pompalarının verimi, ısı kaynağı ile dağıtım sistemi arasındaki sıcaklık farkı düştükçe verim 
yükseldiğinden mahal ısıtma amaçlı ısı pompalarında ısıtma mevsiminde ısı dağıtım sıcaklığı 
olabildiğince düşük olmalıdır. 

• Isı pompası işletim sisteminin seçimi yapılır. 

1. Monovalent İşletim Sistemi Seçimi: Isı pompası tek başına ısıtma ve soğutma ihtiyacını 
karşılar. 

2. Bivalent İşletim Sistemi Seçimi: Isı ihtiyacı iki ısı üreticisi tarafından karşılanır. 

3. Multivalent İşletim Sistemi: Isı gereksinimi ikiden fazla ısı üreticisiyle karşılanır. 

Genel olarak ısı pompasının binanın yıllık toplam ısı gereksiniminin en az % 90’ını karşılayacak ısıtma 
kapasitesine sahip olması beklenir. 

• Isı pompasının tipinin seçimi yapılır. 

Yapının gereksinimlerinden, mimari gereksinimlerden ve yerleşim alanıyla ilgili karakteristiklerden 
yola çıkılarak sistem tipine karar verildikten, ısıtma/soğutma yükü ve ısı dağıtım sistemi çıkış sıcaklığı 
belirlendikten ve işletim tipine karar verildikten sonra ısı pompası tipinin secimi yapılabilir. Esasen 
dört farklı tip ısı pompası mevcuttur: Hava/hava, hava/su, su/hava ve su/su ısı pompaları. 

1. Isı pompasının performansı: Performans genellikle COP kullanılarak belirtilir. 

2. Isı pompasının kapasitesi: Binanın mekan ısıtma/soğutma ve/veya su ısıtma gereksinimlerini 
karşılayabilmelidir. 

Sistem elemanları: Binaların mimarı planına bakılarak mimar ve müteahhidin kanal ve fanlar için 
yeterince yer kaplayıp kaplamadıkları kontrol edilmelidir. Isıtma ve soğutma sistemleri dar alanlara 
sığdırılmak zorunda kalındığından kanallar daralır ve hava akışı yetersiz kalır. 



Isı pompası için gerekli kriterleri sağladıktan sonra kapasite hesabını, ihtiyaca yönelik kullanım sıcak 
suyu ani ihtiyacını belirleyerek boyler hacmi hesabını hesap excelimizden yardım alarak yapabilirsiniz. 

 


