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ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin,

endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının

düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı

başına enerji tüketiminin azaltılması.2



Su Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Döngüsü
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Soğutma sistemleri ihtiyaç duyulan nominal soğutma kapasitesini

sağlayacak şekilde seçilirler. Bu nedenle, kompresörün anlık

kapasiteye uygun çalıştırılması gerekir.

Enerji Verimliliği ve Kapasite Kontrol Gereksinimi



Kuru Soğutucular

 Plastik, kimya, enerji vb. sektörlerdeki proses su soğutma tesisleri için ideal

çözümdür ve kullanım alanları oldukça yaygındır.

 Temel mantık, sistemdeki dönüş suyu ısı yükünün bir fanlı eşanjör sistemi

yardımıyla havaya aktarılmasıdır. Fanlar (vantilatörler) ile emilen havanın

kanatlar (lameller) arasından geçerken boru içindeki akışkanı soğutması

esasına göre çalışır.
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Kuru Soğutucu Yaz Mevsimi İşletimi

 Ortam sıcaklığı istenilen soğuk su sıcaklık değeri ve dönüş suyu sıcaklık değerinin

üzerindedir. Soğuk su ihtiyacı tamamen chillerin kompresörünün çalışması ile

sağlanır. Doğal soğutma bataryası devrede değildir.
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Kuru Soğutucu Geçiş Mevsimi İşletimi

 Ortam sıcaklığı istenilen soğuk su sıcaklık değerinin üzerinde ve dönüş suyu

sıcaklık değerinin altındadır. Soğutma dönüş suyu öncelikli olarak doğal

soğutma bataryasından geçirilerek ortam havası ile ön soğutma yapılır.
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Kuru Soğutucu Kış Mevsimi İşletimi

 Ortam sıcaklığı istenilen soğuk su sıcaklık değeri ve dönüş suyu sıcaklık

değerinin altındadır. Sistemde ihtiyaç duyulan soğuk su tamamen ortam

havası vasıtası ile doğal soğutma bataryası tarafından sağlanır.
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Bin Değerlerine Bağlı Analiz

 Bin değerleri, günlük belirli zaman 

dilimlerinde aralıklara bölünmüş sıcaklık 

değerlerinin yıl içerisinde kaç saat 

görüldüğünü gösteren verilerdir. 

 Bu uygulamada; chiller nominal 

soğutma kapasitesi 132 kW, kompresör 

ve kondenser fanları toplam gücü 

sırasıyla 69,2 KW ve 10 KW alınmıştır. 

 Kuru soğutucu kapasitesi 137,6 kW ve 

toplam fan gücü 1,8 KW kabul edilmiştir. 
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İstanbul ve Konya Senaryoları10



İstanbul ve Konya Karşılaştırmalar11

%100 mekanik soğutmada enerji 

karşılaştırması 

Kısmi ve doğal soğutma ile harcanan 

enerji (kWh)



Sonuçlar

 Soğutma sisteminin kurulu olduğu veya kurulacağı bölgenin iklim

koşulları ile istenen soğutma suyu sıcaklıkları doğal soğutmadan elde

edilebilecek faydanın belirlenmesinde en önemli unsurlardır.

 Yoğun enerji tüketiminin olduğu endüstriyel soğutma tesislerinde

sürdürülebilir çevre ve işletme maliyetlerinin azaltılması açısından kuru

ve ıslak/kuru soğutucuların önemli bir katkı sağladığı görülmektedir.
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