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TERMOBOX Sistemi Nedir?

T

ermobox, kullanıcıların taleplerini
karşılayabilecek nitelikte tasarımı
yapılmış bir paket tip kullanım
sıcak suyu sistemidir.
Termobox’ın, paket tip kullanım sıcak
suyu sistemi olarak anılmasının sebebi,
herhangi bir uygulamada sorunsuz
çalışabilecek eksiksiz bir kullanım sıcak

suyu sistemini oluşturmak için gerekli
olacak olan tüm ürün ve cihazların hepsini
bir araya toplamış olan
lan “paket” bir sistem
olmasıdır. Bu cihaz ve donanımlara örnek
olarak eşanjör, akümülasyon tankı,
pompa, otomasyon paneli, debi ayar
vanası, sıcaklık ve basınç emniyet ventili,
duyar
elemanlar,
termometre
ve
manometre gibi cihazlar sayılabilir.

TERMOBOX Sisteminin A
macı Nedir?
Am

T

esisat sektöründe, kullanım sıcak
suyu
hazırlama
sistemlerine
yönelik projelendirme, üretim,
montaj, bakıp gibi hizmetler sunan birçok
firma vardır ve bir kullanım sıcak suyu
hazırlama sisteminin projelendirilmesinin
ardından, sistem uygulamaya geçilirken
ortaya “toplama” bir yapı çıkmaktadır. Bu
“toplama” yapı, genellikle her kalemde
başka firma ile çalışıldığından
ından (örneğin bir
firmanın akümülasyon tankını kullanırken,
başka bir firmanın eşanjörünü, bir başka
firmanın pompasını kullanmak, birbirinden
ayrı
elektrik
panoları,
otomasyon
sistemleri vb.) sistem ihtiyaçlarına hassas
bir şekilde cevap vermez. Bu etkenlerden
etke
dolayı, kullanım sıcak suyu hazırlama
sistemlerinde
kapasite
hesabının
yapılması, doğru ürün kullanımı, bağlantı
şekli, saatlik ve günlük kullanımlara göre
sistem tasarımı gibi konularda eksiklikler
vardır.

Sayfa | 3

Bunlara ek olarak sistem düzensiz bir
yapıda
apıda olduğundan, şantiyede bir araya
getirilip
montaj
ve
borulamasının
yapılmasında
da
zorluklar
ortaya
çıkabilmektedir.
Termobox sisteminin fikrinin ortaya çıkışı,
tüm bu sistemi tek bir şasi üzerinde
toplayarak ihtiyaçlara hassas bir şekilde
cevap veren,
n, montaj ve borulaması basit
ve tüm sistemin tek bir üretici
ü
tarafından
oluşturulduğu, “toplama” olmayan yapı
oluşturma düşüncesi ile olmuştur.

TERMOBOX Sisteminin Yapısı

T

ermobox kullanım sıcak suyu
hazırlama sistemlerinde, kapasite
hesabının yapılması, doğru ürün
seçimi, bağlantı şekli, saatlik ve günlük
kullanımlara göre sistem ve cihaz tasarımı
yapılarak; paket tip kullanım sıcak suyu
sistemi ile kullanıcıların taleplerini
talepleri
karşılayacak nitelikte ve kalitede bir
sistemin tasarımı yapılmıştır.

Standart bir Termobox sistemi eşanjör,
akümülasyon tankı, pompa, otomasyon
paneli, debi ayar vanası, sıcaklık ve basınç
emniyet
ventili,
termometre
ve
manometre
gibi
duyar
elemanlar,
donanım ve cihazlar sistem üzerinde hazır
olarak
kullanıcıların
hizmetine
sunulmaktadır.

Şekil.2 Termobox Sisteminin Tasarımı
Şekil.2:
Bu cihazların şasi üzerindeki
deki yerleşimi
montajı en kolay kılacak şekilde; cihaz
adedi, kapasite ve özellikleri gelen
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talepteki ihtiyaç duyulan değerlere göre
hassas bir şekilde ayarlanmaktadır.

Termobox Sistemi Nasıl Çalışıyor?

H

acim ısıtma sistemleri, her
zaman yüksek sıcaklık ve yüksek
basınçta çalışmaktadırlar. Bu
yüzden çevrimlerindeki su, kullanım suyu
olarak kullanılmaya uygun değildir. Fakat
bu suyun taşıdığı yüksek enerji, kullanım
suyu hazırlanmasında oldukça yararlıdır.
Termobox sistemi, binanın hacim ısıtma
sisteminden gelen sıcak su ile şehir

şebekesinden gelen soğuk su arasında,
plakalı ısı değiştirici kullanarak iki akışkanı
birbirlerine karıştırmadan
ırmadan ısı transferi
gerçekleştirir. Bu plakalı ısı değiştiriciler,
paslanmaya ve korozyona dayanıklı ince
plakaların bir araya getirilmesinden
oluşmaktadırlar, yüksek ısı transfer
katsayısına sahiptirler ve asla akışkanları
birbirlerine karıştırmazlar.

Şekil.3 TANPERA Plakalı Isı değiştiriciler
Şekil.3:
Plakalı ısı değiştiriciden çıktıktan sonra,
ısıtılan kullanım suyu bir akümüslasyon
tankına girer. Sisteme gelen
elen o anki
kullanım
taleplerine
bağlı
olarak,
akümüslayon tankındaki ısıtılan sıcak su
bina kullanım suyu şebekesine yollanır.
Kullanım ile sistemden eksilen su sürekli
olarak şehir şebekesinden yapılan katkı ile
telafi edilir.
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Isıtılan kullanım suyunun sıcaklık kontrolü,
sistem içine yerleştirilmiş bir sıcaklık
algılayıcıya
sahip
olan
regülatör
(düzenleyici)
tarafından
yapılır.
Düzenleyici, gelen sıcaklık ölçümlerine
göre otomatik olarak suyun çıkış sıcaklığını
ayarlayarak o anki sistem ihtiyaçları
karşılar.
ılar. Bu tasarım sayesinde sistem,
değişken ihtiyaçtan dolayı oluşan hacim ve
basınçtaki dalgalanmalardan etkilenmeden

sabit bir sıcaklıkta kullanım suyu akışını
sürekli olarak sağlayabilir.
Plakalı ısı değiştiriciye aynı zamanda
akümülasyon tankı içersindeki
deki su da giriş
yapmaktadır. Bu su anlık su kullanım
durumuna göre ya şehir şebekesinden
gelen yeni su ile karışarak ya da
karışmadan plakalı ısı değiştiriciye giriş
yapar.
Bu sayede şebeke suyu
eklenmeden aynı su tekrar tekrar çevrime
katılarak akümülasyon
yon tankı içersindeki
suyun sıcaklığı ihtiyaç duyulan seviyelere
çıkarılabilir veya sabit tutulabilir. Yani şehir
şebekesinden gelen soğuk su, sadece
akümülasyon tankından kullanım ile
eksilen suyu telafi etmek için sisteme giriş
yapmaktadır; bunun haricinde
haricin
çevrime
şebekeden soğuk su alınmaz çünkü bu su
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hem gereksiz yere ısıtılmış olur hem de
sistemde bu suyun kaplayabileceği bir
hacim bulunmaz.

Şehir şebekesinden gelen soğuk suyun bu
döngüye girişi ve akümülasyon tankındaki
suyun eşanjördeki çevrimi küçük bir
pompa tarafından kontrol edilir.

Termobox Sisteminin Diğer Sistemlere Göre Avantajları


Hızlı Isı Transferi ve Yüksek Üretim Kapasitesi:

Plakalı eşanjörler, boyler sistemlerine göre oldukça yüksek ısıl iletim katsayısına sahiptirler.
Termobox paket sistemler, bu sayede hem düşük ısı iletim alanına ihtiyaç duyarak büyük
sistemlerde daha az hacim kaplarlar, hem de ani üretim gereksinimi yüksek olan
uygulamalarda optimum çözümler üretirler. Bundan dolayı bir termobox sistemi, kendisiyle
eşit depo su hacmine sahip bir boylerden katlarca kez fazla sıcak su üretim kapasitesine
sahiptir.



Doğru Ürün Kullanımı:

Sistem ihtiyaçlarına yönelik olarak kapasite hesabının yapılıp, bağlantı şekilleri üzerine çalışıp,
değişken kullanımlara göre sistem tasarımı gibi konularda eksikliklerin
eksikliklerin giderilmesi sayesinde
her durum için en doğru ürünün seçimi yapılabilmektedir. Bu da, aşağıda diğer başlıklar
başlı
altında bahsedilen birçok avantajı beraberinde getirmektedir.



Bağlantı Şekli ve Montaj Kolaylığı (“Tak ve Isıt” Sistemi):

Termobox paket sistemini oluşturan tüm cihaz ve donanımların birbirleri arasındaki gerekli
bağlantıları yapılmış ve kurulumları
kurulumları ürün oluşturulurken tamamlanır. Böylece paket sistemi,
işletmeye ulaştığı anda dış bağlantıları hızlı bir şekilde tamamlanıp, kolayca montajı yapılarak
çalışmaya alınabilecek bir yapıya sahip olur. Tüm bunların bir sonucu olarak, Termobox paket
sisteminin
n kullanımı ile işletme içersinde montaj-bağlantı
montaj bağlantı işlerine ayrılması gerekecek olan
zaman ve iş gücünden tasarruf edilir.



Saatlik ve Günlük Kullanımlara Göre Sistem Tasarımı:

Termobox paket tip kullanım sıcak suyu sisteminde, sistemin tüm elektronik
elek
bağlantı(termometre ve manometre gibi duyar elemanlar, pompa, vb.) ve otomasyonu aynı
montajı gibi tek bir noktadan yapılıp
yapılıp bir otomasyon paneli üzerinde toplanmaktadır, bu da
sistemin yönetimini kolaylaştırmaktadır.
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Şekil.5: Otomasyon Paneli, Plakalı Eşanjör ve Bazı Duyar Elemanlar

Otomasyon
tomasyon paneli sayesinde, Termobox sisteminin saatlik ve günlük kullanımlara uygun
olarak cevap verecek şekilde otomasyonu yapılabiliyor. Örnek olarak otomasyon paneli,
akümülasyon tankını şarj ederek tank içerisindeki maksimum
maksimum hacimdeki suyun 60 oC’de
depolanmasını sağlamanın yanı sıra gün içerisinde kullanımın en düşük olduğu saatlerde (
o
gece 2-3
3 saatleri arası) sistemdeki suyun sıcaklığını 70-80
70
C’lere çıkartarak sirküle etmesini
sağlayacak şekilde tasarımlanabilmektedir.
tasarımlanabilmektedir. Bu sayede borularda durgun suda üreyecek olan
lejyonella bakterisinin yaşam sıcaklığının üzerine çıkılarak, buralarda üremesi önlenmiş olur.

 Sistem İhtiyaçlarına Hassas Bir Şekilde Cevap Verme:
Termobox sisteminin yapılan otomasyonu ile sistemin değişken
değişken ihtiyaçlara hassas bir şekilde
cevap vermesi sağlanır. Üretilen tüm kapasitelerde, eşanjör boyutu değiştirilmeden basınç
kayıpları ile oynanabilir ve sistemin optimizasyonu rahatlıkla yapılabilir.

 Rahat Bakım ve Temizlik:
Termobox, bakım ve temizlik yapılabilen bir üründür. Bakım yapılarak kireçlenme gibi ısı
transfer yüzeyini kaplayan maddelerden temizlendiğinden sürekli olarak ilk gün ki
performansına geri dönebilmektedir. Ayrıca ısı değiştiricide korozyon ile delinen
d
bir eşanjör
plakası cüzi bir masraf ile rahatlıkla değiştirilerek sistem çalışmasına sorunsuz devam edebilir.
edebilir
Termobox’a alternatif olan, boyler gibi depo
depo ile ısı değiştiricinin bir arada olduğu sistemlerde
ise bakım yapmak mümkün değildir ve bu sebeple oluşan tortu-kireçlenme
kireçlenme gibi sebeplerden
dolayı ısıl verimi giderek düşer ve işletme maliyetleri hızla artar. Serpantinin korozyon
sebebiyle delinmesi sonucunda da, bakım yapmak mümkün olmadığından kullanıcı tüm
sistemi atmak zorunda kalınır.
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Paket sisteminin tasarımı yapılırken sistem
sistem elemanları, belli aralıklarla yapılacak olan bakım
ve temizlik işlemlerinin rahatlıkla gerçekleştirilebileceği bir düzende konumlandırılırlar. Bu
sayede teknik servis işlemleri sırasında montaj ve bağlantılardan kaynaklanan bir sıkıntı
karşılaşılmaz.
unlara ek olarak sistemin çalışma mantığı ve tasarımı hacim içersinde döngüye katılmayan
Bunlara
ve durgun su kuşaklarının oluşmasını engelleyecek şekilde oluşturulmuştur. Böylece durgun
bölgelerdeki tortu çökelmesi veya organik yapı oluşumu etkin bir şekilde engellenmiş
enge
olur.

 İhtiyaca Göre Isı Transfer Kapasitesi Artırımı:
Sistemin ısı değiştiricisi olan plakalı eşanjöre, ihtiyaç duyulduğu her anda plaka
eklenip/çıkartılarak ısı transfer kapasitesi değiştirilebilir. Böylece sistemin sıcak su üretme
kapasitesi ile rahatlıkla oynanabilir.

Termobox Sisteminin Kullanım Alanları
Kullanım sıcak suyu ihtiyacının
ının bulunduğu her türlü yapı ve uygulamada, Termobox paket tip
kullanım sıcak suyu sistemi ihtiyacı karşılamak için
çin rahatlıkla kullanılabilir. Kullanım alanlarına
örnek olarak:







Müstakil evler (villalar, yazlıklar, dağ evleri, vb.)
Apartman, blok tarzı merkezi ısıtmaya sahip toplu konutlar
Oteller,
teller, hastaneler, fabrikalar
İş merkezleri, residanslar, alış-veriş merkezleri
Spor salonları, kapalı yüzme havuzları, kuru temizlemeciler
Askeri tesisler
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TERMOBOX Ürün Teknik Özellikleri
TERMOBOX Model Tipleri ve Özellikleri - 1
Termobox Modeli
TERMOBOX 115-10
TERMOBOX 213-20
TERMOBOX 217-35
TERMOBOX 225-50
TERMOBOX 227-60
TERMOBOX 233-80
TERMOBOX 312-100

Tank Depo Kapasitesi

Eşanjör Tipi
ORW 1-15/10-EPDM
1
ORW 2-13/10-EPDM
2
ORW 2-17/10-EPDM
2
ORW 2-25/10-EPDM
2
ORW 2-27/10-EPDM
2
ORW 2-33/10-EPDM
2
ORW 3-13/10-EPDM
3

Anlık Sıcak Su Üretimi

(lt)

(lt/h)

100
200
350
500
600
800
1000

400
800
1400
2000
2400
3200
4000

TERMOBOX Model
M
Tipleri ve Özellikleri - 2
Termobox Modeli
TERMOBOX 115-10
TERMOBOX 213-20
TERMOBOX 217-35
TERMOBOX 225-50
TERMOBOX 227-60
TERMOBOX 233-80
TERMOBOX 312-100
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Isıl Kapasite
(kcal/h)
20.000
40.000
70.000
100.000
120.000
160.000
200.000

Eşanjör Bağlantı
Maks. İşletme Basıncı
Çapı

Maks. Çalışma
Sıcaklığı

(")

(bar)

(oC)

3/4
2 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
2

10
10
10
10
10
10
10

90
90
90
90
90
90
90

TERMOBOX Ürün Tesisat Şeması
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Büyük beyaz balıkçıl, kalbinden 40oC de gelen kan ile ayaklarından 1oC de dönen kan arasında
etkin bir ısı değişimi gerçekleştirebildiğinden, soğuk sularda uzun süre donmadan durabilir.

TEKTES TEKNOLOJİK TESİSAT SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Ofis
Satış ve Pazarlama Departmanı:
Yıldızevler Mah.. 718. sok No:5/A
06550 Çankaya / Ankara

Üretim ve Sevkiyat Merkezi
Teknik Servis Departmanı:
Ostim Arı Sanayi Sitesi 689 Sk. No:71
96370 Ostim – Yenimahalle / Ankara

Tel: 0312 441 73 95
Fax: 0312 441 73 81

Tel: 0312 395 52 10
Faks:0312 394 58 59

www.tanpera.com.tr
info@tanpera.com.tr

www.tanpera.com.tr
info@tanpera.com.tr
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