
2 Katlı Villa Örnek Proje 

Ankara’da (3. Bölge ) de 2 katlı ısı yalıtımı iyi yapılmış bir villanın  

Eni = 10 m 

Boyu= 10 m 

Kat Yüksekliği = 2,75 m 

Villa Yüksekliği = 8 m  olmak üzere; 

1.katı yerden ısıtma 2. katı radyatörlü ısıtma 3. katı ise fancoille ısıtma yapılacaktır. Kullanılacak olan 

kombi NDJ-T olup boyler de bu sisteme entegre edilerek sıcak su ihtiyacı oradan karşılanacaktır.  

Sistem uygulamasına bir örnek verecek olursak; 

 

 

1. Kat için yerden ısıtma uygulanacaktır. 

Mahal için pratik yerden ısıtma modülasyon hesabı yapacak olursak; 

Öncelikle m² başına düşen ısı kaybını hesaplamamız gerekmektedir. 

Hacim=10x10x2,75 m³ =7275 m³ 

Q= 275 x 35 = 9625 kcal/ h = 11,2 kW  



9625 / 10x10 = 96,25 kcal/h ısı kaybı vardır. (m² başına düşen) 

• 100 mm.’lik modülasyonda, m² başına 138 kcal/h 

• 150 mm.’lik modülasyonda, m² başına 125 kcal/h 

• 200 mm.’lik modülasyonda, m² başına 112 kcal/h 

• 250 mm.’lik modülasyonda, m² başına 102 kcal/h 

• 300 mm.’lik modülasyonda, m² başına  96 kcal/h ‘lık ısı kaybına neden olur. 

Bu nedenle 250 mm’lik modülasyon bu mahal için yeterli olacaktır. 

Gereken otomasyon kontrolünü ihtiyaç duyulan şekilde karşılanması beklenir. Mahal kontrollü 

mü kat kontrollü mü onu kullanıcının tercihine bırakmak gerekir. Daikin veya Danfoss oda 

termostatlarıyla veya kontrol panolarıyla bu kontrolü 3 yollu motorlu vanaya entegre edilerek 

kullanılabilir. NDJ T model, harici boyler uygulamalı, üç yollu vana cihaz içerisinde boyler sensörü 

pakete dahil üstün özellikli cihazdır.  

Sistem sirkülasyon pompası hesabını yapacak olursak; 

Pompa debisi Q (m3/h ) : Mahallin ısı yükü ( W Kcal/h) / 20000 

Mahali Isı Yükü= 9625 kcal/h  

Q = 9625/2000 = 4,8 m³/h  

Pompa basıncı Hm (mss) : Mahallin En(m) + Boy(m) + Yükseklik(m) × 0,04 

Hm = (10 + 10 + 8 ) x 0,05 =1,4 mSS pompa gereklidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denge Kabı Hesabı Yapılacak olursak; 

 

 

Denge kabı çapı hesap excellerinden faydalanabilirsiniz.  

Pratik hesabı yapılacak olursa;  

Hesap aşağıdaki formül ile yapılır. 

Q = m x c x ∆T 

m = π x D² x V/4 

Q:Kazan Kapasitesi (kcal/h) 

m:Suyun Debisi (m³/h) 

c:Suyun Özgül Isısı (1000 kcal/kgºC) 

∆T:Kazan Çıkış Sıcaklığı- Kazan Giriş Sıcaklığı (ºC) 

V:Suyun Hızı (0,1 m/s) 

D:Denge Kabı Çapı (m) 

Toplam gerek ısıl yük ; 

11,2 kW x2 = 22,4 kW oda yaklaşık 24 kW NDJ-T Kombi yeterli olacaktır.  



Q= 24 kW = 20760 kcal/h  

∆T = 20 ºC 

c = 1000 kcal/kgºC 

V = 0,1 m/s 

m= 1,038  m³/h = π x D² x 0,1/4  

D= 65 mm olarak tablodan seçilir. 

Boyler Hacmi Seçimi; 

Bu konutta 4 lavabo, 2 banyo, 2 bulaşık makinası ve 2 evye bulunduğunu düşünürsek, bu konuta 

uygun boyler kapasitesi nedir? 

4Lavabo =  15 Lt/h x 4 = 60 Lt/h 

2Banyo = 114 Lt/h x 2 = 228 Lt/h 

2 B.M. = 57 Lt/h x2 = 114 Lt/h 

2 Evye = 38 Lt/h x 2 = 76 Lt/h 

Ani İhtiyaç= 478 Lt/h x 0,3(Eş Kullanım Faktörü) = 143,4 Lt/h 

Yukarıdaki tablodan bakıldığında; 143,4 Lt/h ani ihtiyaca 150 Lt boyler yeterli gelmektedir. 

 


