Viessmann Büyük Güçte Isı Pompaları

Viessmann büyük güçte ısı pompaları üretimi (İsviçre)
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Verimli enerji kullanımı için ısı pompaları, soğutma
tekniği ve primer enerji kaynakları
Isı pompaları konusunda 30 yıldan fazla tecrübe yeni teknolojilerin geliştirilmesi için
benzersiz potansiyel sunmaktadır.

1979 yılından beri Viessmann mühendisleri
büyük güçte ısı pompaları geliştirerek
kendilerini soğutma ve ısıtmanın verimli
kullanımına adamışlardır. Bu çalışmalarda
şirket mühendisleri özellikle soğutma
esnasında çıkan ısı enerjisinden yararlanılması
konusunda yoğun çaba sarf etmişlerdir.
Böylece Viessmann, soğutmada ve
ısıtmada oluşan sinerjiden verimli bir şekilde
faydalanabilen büyük güçte ısı pompaları
konusunda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda
daha küçük ısı pompalarının konutlarda artan
önemi de dikkate alınmıştır. Yoğun AR-GE
çalışmaları ve sondaj tekniğinin gelişmesiyle
birlikte Viessmann, ısı pompaları, soğutma
tekniği, primer enerji kaynakları ve bunların
birbiriyle verimli şekilde kombinasyonu
konularında öncü üreticilerin arasında yer
almıştır. Birçok sektörden artan şekilde gelen
talepler, ürünlerin yüksek kalitesi ve yakın
müşteri ilişkileri sayesinde istikrarlı bir büyüme
sağlanmıştır ve uluslararası pazarlara giriş için
temeller atılmıştır.
Uluslararası pazarlar için
standartlaştırılmış çözümler
Viessmann Grubunun dünya çapındaki satış
aktiviteleri büyümenin devamını sağlamakta
ve yeni ﬁkirlerin geliştirilmesine yol
açmaktadır. Eskiden ağırlıklı olarak müşteriye
özel terzi usulü tasarlanan ısı pompaları talep
edilirken, günümüzde uluslararası pazarlar
uygun ﬁ yatlı standartlaştırılmış çözümleri
tercih etmektedirler. Viessmann‘ın EHPA
sertiﬁka programına uygun yeni deney standı
ile ürünlerin kalitesi güvence altına
alınmaktadır ve yeni soğutma teknolojilerinin
her yönüyle geliştirilmesine imkan
sağlanmaktadır. Viessmann Grubu’nun ısı
tekniği konusunda sahip olduğu know-how
sayesinde sinerji sağlanmaktadır. Bu şekilde
müşterilere yüksek oranda emniyetli, güvenilir
ve ihtiyaca yönelik ürünler sunulmaktadır.

Viessmann büyük güçte

Çevre ısısının kullanımı konusunda
Viessmann mümkün olan en yüksek verimi
hedeﬂemektedir. Bunu yaparken tüm
işletmedeki mümkün olan en uzun kullanma
süresini dikkate alarak en ekonomik çözümü
uygulamaktadır. Viessmann, yeni teknolojilerin
ve yeni nesil soğutucu akışkanların kullanımı
konusunda da çalışmalar yapmaktadır.
Örneğin CO2 ve Propan gibi doğal
soğutucu akışkanları kullanan ısı pompaları
geliştirmektedir. Son olarak yüksek sıcaklıklara
sahip atık ısının verimli kullanımı yüksek
performanslı ısı pompaları için yeni kullanım
alanları sunmaktadır.
Şirket merkezinde uygulanan “Minerji”
standartı
Bern (İsviçre) yakınlarındaki Worb kasabasında
bulunan şirket merkezinde ekolojik tasarım ve
“Minerji” standartı uygulanmaktadır. “Natural
cooling” fonksiyonuna sahip ısı pompası
kullanılarak düşük enerji tüketimiyle konforlu
bir serinletme yapılmaktadır.
Binanın çatısında bulunan 373 kW gücündeki
sertiﬁkalı fotovoltaik sistemi yıllık 340
MWh elektrik enerjisi üretmektedir ve
CO2 emisyonlarının sürdürebilir bir şekilde
azalmasına katkı sağlamaktadır.

ısı pompası üretimi
Worb Kasabası, İsviçre

Vitocal 300-G/-W Pro

Vitocal 300-G Pro
Tip BW 302.B150

Bu avantajlardan yararlanın:

Vitocal 300-G Pro
Tip BW 302.B120

n Tek ve çift kademeli Antifriz/Su ısı pompası
Isıtma gücü: 89 ila 240 kW, kaskad sistem ile 1.200 kW’a kadar
n Tek ve çift kademeli Su/Su ısı pompası
Isıtma gücü: 112 ila 290 kW, kaskad sistem ile 1.450 kW’a kadar
n Yüksek performans değerleri sayesinde düşük işletme maliyetleri
EN 14511’e göre 4,8’e (Antifriz/Su 0/35 °C sıcaklıklarında) ve 6,2’ye (Su/Su 10/35 °C
sıcaklıklarında) varan COP değerleri
n Bütün cihazlarda maks. 60 °C gidiş suyu sıcaklığı
n Optimize edilmiş cihaz tasarımı sayesinde sessiz ve titreşimsiz işletme
n Bütün işletme noktalarında en yüksek verim ile çalışan RCD sistemi
(Refrigerant Cycling Diagnostic System) ve elektronik genleşme valﬁ
sayesinde düşük işletme maliyetleri
n Graﬁk ekranlı ve açık metin gösterimli kullanımı kolay Vitotronic kontrol paneli
n Kendinden korumalı primer ve sekonder pompalar için işletmeye hazır bağlantılar
n Demeraj akımını düşürmek ve şebekeye fazla yüklenmemek için elektronik soft start
özelliği
n Su/Su ısı pompalarında ara eşanjörsüz kullanım için primer tarafta paslanmaz çelik eşanjör
n 855 mm genişlik sayesinde tesisat dairelerine kolay yerleşim
n Muadilleri arasında en düşük ses seviyesi
n Bina otomasyonlu sistemlere daha kolay entegrasyon için PLC bazlı Vitotronic kontrol
paneli opsiyonel olarak mümkündür.
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Vitocal 300-G/-W Pro:
Antifriz/Su ve Su/Su ısı pompaları
Standartlaştırılmış otomasyon çözümleri ve optimize edilmiş cihaz boyutları sayesinde
Viessmann sistem tekniği ile mükemmel uyum.

Vitocal 300-G/-W Pro serisi ile Viessmann 290
kW’a kadar standart bir program sunmaktadır.
Pro serisi yüksek verimli 300-G serisinin bütün
üstün özelliklerine sahiptir. 7 farklı kapasite ile
konutlarda ve ticari kullanıma yönelik bir çok
ihtiyaç güvenilir bir şekilde karşılanmaktadır.
Standartlaştırılmış ürün çözümleri hızlı ve
kapsamlı bir planlama ile şeffaf maliyet
analizine imkan vermektedir. 5 cihaza kadar
kaskad çözümler ile daha yüksek kapasiteler
elde edilebilir.
Hazır monte edilmiş elektrik donanımı
Elektrik donanımı önceden ısı pompası
gövdesine entegre edilmiştir. Kendinden
korumalı primer ve sekonder pompalar için
kontaktörler ve kompresörlerin sigortaları
fabrika tarafından monte edilmiştir ve ısı
pompasının hızlı ve güvenli şekilde montajına
imkan vermektedir.
Kendini kanıtlamış ve güvenilir teknoloji
Otomasyon ve kontrol sistematiği müstakil
konutlarda kullanılan Vitocal serisinden
alınmıştır. Verimliliği sürekli kontrol eden
RCD sistemi elektronik genleşme valﬁ
ve kapsamlı sensör sistemi ile birlikte her
çalışma noktasında güvenilir bir işletme
sağlanmaktadır. Vitotronic 200 kontrol paneli
3 adete kadar ısıtma devresini kontrol etmekte
ve “natural cooling” fonksiyonu sayesinde
serinletme yapabilmektedir. Opsiyonel olarak
temin edilebilen Vitocom 300 iletişim modülü
ile Internet üzerinden dünyanın her yerinden
kapsamlı ayarlar yapmak mümkündür.

Yer tasarrufu sağlayan cihaz tasarımı
Tam hermetik yapıya sahip yeni Scroll
kompresör teknolojisi ve R410A soğutucu
akışkan sayesinde cihaz yerleşimi için gerekli
alan oldukça azaltılmıştır. Sadece
88 cm cihaz genişliği, transpaletle taşımaya
uygun cihaz kaidesi ve sökülebilen gövde
panelleri sayesinde tesisat dairelerine kolayca
yerleştirilebilir.
Benzersiz Su/Su ısı pompası tasarımı
Sadece 300-W serisi paslanmaz çelik boru
demetli evaporatöre sahip ısı pompaları yer altı
suyunun ara eşanjörsüz direkt kullanımı için
güvenilir bir çözüm sunmaktadır. Bu şekilde
düşük ilk yatırım maliyeti ve maksimum
verimlilik ilk andan itibaren mümkündür.
PLC bazlı Vitotronic kontrol panelli cihaz
serisi
Bütün cihaz kapasitelerinin PLC bazlı kontrol
paneliyle de siparişi mümkündür. Özellikle
Modbus/BACnet veya LAN ile iletişim
imkanları bina otomasyon sistemlerine daha
kapsamlı entegrasyonu mümkün kılmaktadır.
Ek olarak PLC bazlı kontrol paneli ile ısı geri
kazanım yönetimi veya en fazla
3 ısıtma/soğutma devresinin kontrolü
mümkündür.

Graﬁk ekranlı ve açık metin
gösterimli kullanımı kolay Vitotronic
kontrol paneli

Vitocal 350-G Pro

Vitocal 350-G Pro
Tip BW 352.A156

Bu avantajlardan yararlanın:

Vitocal 350-G Pro
Tip BW 352.A156 İç görünümü

n Antifriz/Su ısı pompası, 2 kademeli veya 3 kademeli
Isıtma gücü: 27 ila 197 kW
n 73 °C’a varan yüksek gidiş suyu sıcaklıkları
n Yüksek performans değerleri sayesinde düşük işletme maliyetleri
EN 14511’e göre 4,4’e (Antifriz/Su 0/35 °C sıcaklıklarında) varan COP değerleri
n Eşit güçte olan 2 veya 3 kompresör kullanımı ile ekonomik kısmı yük kontrolü
n Optimize edilmiş cihaz tasarımı sayesinde sessiz ve titreşimsiz işletme
n Dokunmatik ekran ve şematik gösterimler yardımıyla kolay kullanım
n Projeye özgü aksesuarların fabrikada önceden montajı
n Demeraj akımını düşürmek için standart çözüm olarak part winding sistemi
kullanılmaktadır, opsiyonel olarak elektronik soft start özelliği mümkündür.
n Akümülasyon tankı ile klasik soğutma ve ısıtma fonksiyonları mümkündür.
n Modbus ve BACnet iletişim ara yüzüne sahip PLC bazlı Vitotronic kontrol paneli

6/7

Vitocal 350-G Pro:
Antifriz/Su ısı pompası
Yeni Vitocal 350-G serisi 27 ila 197 kW kapasiteler ve 73 °C’ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları
ile ısı pompası ürün gamını genişletmektedir.

Yüksek gidiş suyu sıcaklıkları için kullanılan
pistonlu kompresör teknolojisi ile güçlü
ve verimli bir ısı pompasının sahip olması
gereken bütün özellikler elde edilmiştir.
Yeni gövde tasarımı ile kolay montaj imkânı
sağlanmıştır. Ayrıca sevk edilen ve uygun
ölçülerde hazırlanmış ses yalıtımı sayesinde
cihazın nakliye ağırlığında 200 kg tasarruf
sağlanmıştır.
Müşteri isteğine göre donanım
Elektrik donanımı cihaz gövdesine tamamen
entegre edilmiştir. Devir daim pompaları
için önceden monte edilmiş kontaktörlerin
bağlantılarına kolayca ulaşmak mümkündür.
Opsiyonel ek fonksiyonlara ait parçaların yeri
önceden hazırlanmıştır. Bu parçalar cihaza
kolaylıkla entegre edilebilir veya fabrikadan
sevk edilebilir. Entegre “Part Winding”
çözümü sayesinde düşük demeraj akımı elde
edilmektedir ve ihtiyaç halinde elektronik
soft start sistemiyle daha da iyileştirme
sağlanabilir.
Kolay kullanım ve güvenilir teknoloji
Almanya’da üretilen yarı hermetik pistonlu
kompresörler soğutma devresinin kalbini
oluşturmaktadır. Kapasiteye göre 2 veya
3 kompresör soğutma devresine grup
halinde monte edilmiştir. Böylece kısmi
yükte bile en iyi verim ve işletme şekli
sağlanmaktadır. Elektrik kesintisi esnasında
kendi kendine kapanabilen elektronik
enjeksiyon ventilleri yüksek derecede
emniyet sağlamaktadırlar. Az sayıdaki vidalı
bağlantılar ve soğutma devresinde emniyet
ventili kullanılmayan tam hermetik tasarım
sayesinde yüksek sızdırmazlık ve uzun ömür
elde edilmektedir. Soğutma devresinin ve
sistemin optimal kontrolünü sağlamak için
Vitocal 350-G Pro serisi PLC bazlı Vitotronic
kontrol paneline sahiptir. Benzerlerine
göre büyük boyutlandırılmış dokunmatik
ekran kolay kullanım sağlamaktadır. Renkli
ekran sayesinde fonksiyonlar kolayca ayırt
edilebilmektedir.

Uzaktan kumanda ve iletişim
Kullanılan kontrol paneli ile çok sayıda iletişim
imkanı sağlanmaktadır. Bir modem üzerinden
Modbus ve BACnet sistemleriyle cihaza
kolayca uzaktan erişim mümkündür.
Sessiz işletme için optimize edilmiş gövde
tasarımı
Bütün ısı pompalarında kompresörden
kaynaklanan ses 50-60 Hz frekans aralığında
verilmektedir. Dış gövdenin ve ses yalıtım
parçaları ile gövdenin yüksek kaliteli tasarımı
sayesinde sesin gövde içinde yayılması
engellenmektedir. 3 boyutlu ses yalıtım
tasarımı ile titreşimler absorbe edilmekte ve
böylece ana gövdede titreşimler
hissedilmemektedir. 65 dB(A) ses gücü
seviyesi ile 197 kW’lık model muadillerine
göre çok düşük bir değere sahiptir.
Kullanma suyu ısıtması
73 °C’ ye varan yüksek gidiş suyu sıcaklıkları
ile 350-G Pro serisi hijyenik kullanma suyu
ısıtması yapabilir. Özel yüksek sıcaklıkta
tutma fonksiyonu ile boyler besleme süresi
esnasında daima yüksek giriş suyu sıcaklıkları
sağlanmaktadır.

Dokunmatik ekranlı, kullanımı kolay
PLC bazlı Vitotronic kontrol paneli

Teknik bilgiler

Vitocal 300-G Pro Antifriz/Su ısı pompası
Vitocal 300-G Pro

Tip

BW 301.B090

BW 301.B120

BW 302.B090

BW 302.B120

kW
kW
kW

93
74,5
19,5
4,77

121
96,4
24,8
4,83

89,4
72
18,3
4,88

117,7
93,8
24,4
4,8

Boyutlar
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik

mm
mm
mm

1343
911
1650

1343
911
1650

1343
911
1650

1343
911
1650

Ağırlık

kg

700

800

705

810

Kompresör sayısı

Adet

1

1

2

2

Vitocal 300-G Pro

Tip

BW 302.B150

BW 302.B180

BW 302.B250

kW
kW
kW

145
117
31,5
4,6

180
145,4
39,2
4,6

240
191,4
50,4
4,76

Boyutlar
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik

mm
mm
mm

1932
911
1650

1932
911
1650

1932
911
1650

Ağırlık

kg

1130

1190

1300

Kompresör sayısı

Adet

2

2

2

Tip

WW 301.B125

WW 301.B155

WW 302.B125

WW 302.B155

kW
kW
kW

116
102
20,2
5,74

140,1
120
24,2
5,79

112,1
94,2
18,6
6,0

145,1
121,6
24,4
5,94

mm
mm
mm

1932
911
1650

1932
911
1650

1932
911
1650

1932
911
1650

1015

1055

1035

1060

1

1

2

2

Performans değerleri
(EN 14511’e göre, B0/W35 °C, deltaT 5 K)
Nominal ısıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Çekilen elektrik gücü
Isıtmada COP değeri

Performans değerleri
(EN 14511’e göre, B0/W35 °C, deltaT 5 K)
Nominal ısıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Çekilen elektrik gücü
Isıtmada COP değeri

Vitocal 300-W Pro Su/Su ısı pompası
Vitocal 300-W Pro
Performans değerleri
(EN 14511’e göre, W10/W35 °C, deltaT 5 K)
Nominal ısıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Çekilen elektrik gücü
Isıtmada COP değeri
Boyutlar
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık

kg

Kompresör sayısı

Adet

Vitocal 300-W Pro

Tip

WW 302.B200

WW 302.B250

WW 302.B300

kW
kW
kW

186
157
32,1
5,9

240
199
42,1
5,7

290
244
49,5
5,8

mm
mm
mm

2521
911
1650

2521
911
1650

2521
911
1650

Ağırlık

kg

1330

1380

1425

Kompresör sayısı

Adet

2

2

2

Performans değerleri
(EN 14511’e göre, W10/W35 °C, deltaT 5 K)
Nominal ısıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Çekilen elektrik gücü
Isıtmada COP değeri
Boyutlar
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
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Teknik bilgiler

Vitocal 350-G Pro Antifriz/Su ısı pompası
BW 352.A027/
BW 352.A027SA

BW 352.A034/
BW352.A034SA

BW 352.A056/
BW 352.A056SA

BW352.A076/
BW352.A076SA

BW 352.A097/
BW 352.A097SA

kW
kW
kW

27,2
20,8
6,4
4,2

34,3
26,4
7,9
4,4

56,1
43,2
12,8
4,4

76
58,8
17,3
4,4

96,9
74,6
21,9
4,4

kW
kW
kW

37,1
29,7
7,4
5

47,8
39
8,8
5,4

78,6
64,2
14,5
5,4

106
85,9
19,6
5,4

134,1
109,6
24,6
5,5

Boyutlar
Uzunluk
Genişlik (Parantez içindeki değerler ses yalıtımsız değerlerdir)
Yükseklik

mm
mm
mm

1848
820 (750)
1450

1848
820 (750)
1450

1848
820 (750)
1450

2153
911 (850)
1650

2153
911 (850)
1650

Kompresör sayısı

Adet

2

2

2

2

2

Vitocal 350-G Pro

Tip

BW 352.A114/
BW 352.A114SA

BW 352.A132/
BW 352.A132SA

BW 352.A156/
BW 352.A156SA

BW 353.A172/
BW 353.A172SA

BW 353.A198/
BW 353.A198SA

kW
kW
kW

114,2
88,4
25,9
4,4

131,9
101,5
30,4
4,3

155
119,2
36,3
4,3

170,2
132
38,4
4,4

197
153,3
45,7
4,4

kW
kW
kW

158
129
29
5,4

181,9
148
34,1
5,3

214,4
173,8
40,7
5,3

237
193,5
44,2
5,4

274,2
222,8
52
5,3

Boyutlar
Uzunluk
Genişlik (Parantez içindeki değerler ses yalıtımsız değerlerdir)
Yükseklik

mm
mm
mm

2153
911 (850)
1650

2153
911 (850)
1650

2153
911 (850)
1650

2816
911 (850)
1650

2816
911 (850)
1650

Kompresör sayısı

Adet

2

2

2

3

3

Vitocal 350-G Pro
Performans değerleri
(EN 14511’e göre, B0/W35 °C, deltaT 5 K)
Nominal ısıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Çekilen elektrik gücü
Isıtmada COP değeri

Performans değerleri
(EN 14511’e göre, W10/W35 °C, deltaT 5 K)
Nominal ısıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Çekilen elektrik gücü
Isıtmada COP değeri

Performans değerleri
(EN 14511’e göre, B0/W35 °C, deltaT 5 K)
Nominal ısıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Çekilen elektrik gücü
Isıtmada COP değeri

Performans değerleri
(EN 14511’e göre, W10/W35 °C, deltaT 5 K)
Nominal ısıtma kapasitesi
Soğutma kapasitesi
Çekilen elektrik gücü
Isıtmada COP değeri

Tip

BW352.A027SA ila BW353.A197SA modellerinin hepsi seri olarak döner elektromanyetik alan kontrol donanımlı soft start özelliğine sahiptirler.

Viessmann Manisa Fabrikası

Büyük cam cepheler aydınlık bir
ortam sağlamaktadır. Üretim alanları
Lean Production felsefesinin en yeni
standartlarına göre tasarlanmıştır.
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Viessmann Manisa Fabrikası ısıtmada atık ısı ve dış
hava kullanmakta, Antifriz/Su ısı pompası ile verimli
bir şekilde soğutma yapmaktadır.

Sürdürülebilir bina tasarımı
Viessmann Manisa Fabrikası sürdürülebilir
bina tasarımının güncel standartlarını
karşılamaktadır. Bina planlama aşamasında
iken bununla ilgili iddialı hedeﬂer koyulmuştur.
Bu temeller üzerine pazardaki mevcut
teknolojileri kullanarak en yüksek verimlilik
taleplerini ve yapı standartlarını karşılayan
sürdürülebilir bir bina inşa edilmiştir. Bunun
da ötesinde güneşten en yüksek seviyede
faydalanmayı sağlayan fakat binanın gereksiz
ısınmasını önleyen doğrultuda bir bina
yerleşimi seçilmiştir.
Tamamıyla yenilenebilir enerji
kaynaklarıyla ısıtma ve soğutma
Gaz, motorin veya kömür gibi fosil yakıtların
kullanılmadığı fabrikada ısıtma ve soğutma
tamamen 5 adet hava kaynaklı ısı pompası
ile yapılmaktadır. Isı pompaları ile elde edilen
soğutma sayesinde yazın en sıcak döneminde
bina içerisindeki sıcaklık dış ortama göre
10 K daha düşük olmaktadır.
Entegre ısı geri kazanımı
Deney standlarında oluşan atık ısı 10m3’lük
bir akümülasyon tankına aktarılmaktadır. Bu
tank toplam 360 kW kapasiteli 2 adet Antifriz/
Su ısı pompası için ısı kaynağı olarak görev
yapmaktadır. Elde edilen ısı üretim alanlarında
ve oﬁslerde bulunan yerden ısıtma sistemlerini
besleyen diğer bir 10m3’lük akümülasyon
tankına aktarılmaktadır. Ek olarak 3 adet su
soğutmalı basınçlı hava kompresöründen
yıl boyunca gelen atık ısı 20 m3 hacmindeki
ikinci bir soğutma amaçlı akümülasyon
tankına verilmektedir. Bu tanktan gelen
ısı ile her birinin kapasitesi 340 kW’a göre
tasarlanmış 3 adet Vitocal 300-G Pro ısı
pompası beslenmektedir. Deney standlarından
ve basınçlı hava kompresörlerinden gelen
atık ısı yetmediği zaman ısı pompaları
için gerekli primer enerji çatıda bulunan
kuru soğutuculardan (“dry cooler”)
sağlanmaktadır.

Bir bina otomasyon sistemi ile binadaki tüm
tüketiciler ve üreticiler kontrol edilmektedir.
Isıtma veya soğutma talebi ile atık ısı ve uygun
dış hava sıcaklığının mevcut olması kontrol
edilmekte ve bütün sistemin en verimli şekilde
çalışması sağlanmaktadır.
Isı pompası ile soğutma
Yüksek dış hava sıcaklıkları normalde iç ortam
sıcaklıklarının 30 °C ve üzerine çıkmasına
neden olmakla birlikte Manisa fabrikasının
yeni üretim ve oﬁs alanlarında durum farklıdır.
Isıtma amaçlı kullanılan ısı pompaları binayı dış
hava sıcaklığının 10 K altına düşen sıcaklıklara
kadar soğutmaktadır. Su soğutmalı basınçlı
hava kompresörlerinin 20 m3 hacmindeki
soğutma akümülasyon tankı aynı zamanda
binanın soğultulması için kullanılmaktadır.
Değişen soğutma talepleri ısı pompalarının
devreye girip çıkması ile güvence altına
alınmaktadır. Soğutma esnasında üretilen
ısı ya kuru soğutucular tarafından dış
havaya atılmakta veya geçiş mevsimlerinde
ısıtma ihtiyacı olan bina bölümlerine
gönderilmektedir. Dış hava sıcaklığının
14 °C‘nin altında olduğu dönemlerde soğutma
“natural cooling” ile yapılmaktadır ve atık ısı
fazla enerji harcamadan kuru soğutucular ile
direkt dışarıya gönderilmektedir.
500 kWp -Fotovoltaik sistemi
Viessmann Manisa fabrikasının çatısında
elektrik ihtiyacının büyük bölümünü
karşılamakta olan bir fotovoltaik sistemi
kurulmuştur. Her biri 260 Wp’lik yaklaşık 1900
fotovoltaik modülden kurulu olan sistemin
toplam anma gücü yaklaşık 500 kWp’tir. Yıllık
elektrik üretimi 750.000 kWh’den fazladır.

Manisa fabrikası tesisat dairesi

Teknik bilgiler
Isıtma gücü
3 x 343 kW (40 °C)
2 x 224 kW (40 °C)

Soğutma gücü
3 x 290 kW (16 °C)
2 x 180 kW (8 °C)

Çekilen elektrik gücü
336 kW (toplam)

Isıtmada COP
3 Vitocal (16/40 °C, 6,0)
2 Vitocal (8/40 °C, 5,0)

Soğutmada EER
3 Vitocal (16/40 °C, 5,0)
2 Vitocal (8/40 °C, 4,0)

Kullanılan ısı pompası
modelleri
2 x Vitocal 300-G Pro
(BW 302.A180)
3 x Vitocal 300-G Pro
(BW 302.A250)

Fotovoltaik sistemi
1900 modül, toplam 500
kWp kurulu güç

Elektronik endüstrisindeki ekolojik bir üretim tesisinde
su kaynaklı ısı pompalarının kullanımı

Su/Su ısı pompası 2 x Vitocal 300-W Pro,
Isıtma kapasitesi 2 x 242 kW
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Fotovoltaik inverter üretim tesisinde su kaynaklı ısı
pompalarıyla ısıtıma ve soğutma

Almanya’nın Memmingen şehrinde kurulu
olan Steca ﬁrması elektronik komponentlerin
ve cihazların tasarımı ve üretimi konusunda
liderdir.

Isıtma ve soğutma için akümülasyon tankı
2 adet ısı pompası binanın üst katında yer
alırken, zemin katta 4 adet akümülasyon tankı
bulunmaktadır. 2 adet 5000 litrelik ve
1 adet 2000 litrelik akümülasyon tankı ısıtma
ve kullanma sıcak suyu için, diğer
5000 litrelik akümülasyon tankı da soğutma
için kullanılmaktadır.

Yenilenebilir ve doğa dostu enerji kaynaklarına
yönelik büyüyen talep sonucunda inverterlere
olan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle üretim
alanlarını genişletmeye karar veren ﬁrma
toplam 7000 m2 alanı ısıtmak ve soğutmak
için yeni bir enerji konseptine ihtiyaç
duymuştur.

Steca Elektronik
Steca ﬁrması 35 yıldır
yenilikçi ﬁkirlerle
tasarım ve üretim
yapan bir ﬁrma olarak
tanınmaktadır. Temel
iş alanı domestik ve
ticari uygulamalarda
güneş enerjisinden
elde edilen doğru
akımı alternatif akıma
çeviren inverterlerin
tasarımı ve üretimidir.
1976 yılında kurulan
ﬁrmanın merkezi
Memmingen /
Almanya’dadır ve
toplam 650 çalışanı
vardır.

Bedava ısı kullanımı ve enerji kiralama
Toplam 80 m³/h debiye sahip 4 adet su
kuyusu ısı pompaları için gerekli enerjiyi yer
altı suyundan sağlamaktadır. 10 ºC ile gelen
yeraltı suyu ısı pompaları tarafından 4 K
soğutulduktan sonra 2 adet tahliye kuyusuna
geri dönmektedir.

KWT’den seri üretim ısı pompaları
Felsefesi “Ekolojik bir gelecek için ürünler
tasarlamak” olan ﬁrma için fosil yakıt
motorinden ısı pompasına geçiş, hedeﬂerine
uygun bir adım olmuştur. Projenin tasarımcısı
Ar-Ge, laboratuvarlar, idari bölümler ve
üretimdeki çalışma yerlerini yaz boyunca
21 °C’de tutan 2 adet su kaynaklı Vitocal
300-W Pro ile geleceğe yönelik bir çözüm
sunmuştur. Toplam ısıtma kapasitesi 484 kW
ve soğutma kapasitesi 384 kW olmaktadır.

Yer altı suyundan gelen enerji ile ısı
pompaları 50 ºC’ ye kadar gidiş suyu sıcaklığı
sağlamaktadır.
Firma, 15 sene süren enerji kiralama
anlaşması yapmıştır. Sadece ısı pompaları
için gerekli ısıtma ve soğutma enerjisi için
ödeme yapılmaktadır. Isıtma ve soğutma için
çoğunlukla yeraltı suyu kullanılmaktadır.

Hidrolik şema

M

M

M

M

Soğutma kolektörü

Isı pompaları
Soğutma

Emme
kuyusu

Basma
kuyusu

Isıtma

Isıtma suyu
akümülasyon tankı

M

M

M

Düşük sıcaklık
kolektörü

M

Isıtma suyu
akümülasyon tankı

M

M

M

Yüksek sıcaklık
kolektörü

Referanslar

Her türlü kapasiteye yönelik çözümler
KWT özel tasarım ısı pompaları seri cihazlar gibi testlerden geçmekte ve müşterinin
spesiﬁkasyonlarına göre yapılmaktadır.

Lotte World II, Güney Kore
(Başlangıç 2009, bitiş 2016)
Kurulu ısıtma kapasitesi: 22 200 kW
Kurulu soğutma kapasitesi: 20 400 kW
Isı pompası adeti: 12
Özellikler:
6 adet ısı pompası için 720 x 200 m dikey
sondaj
Diğer 6 adet ısı pompası için nehir suyu
kullanılmaktadır.
Isıtma ve soğutma çoğunlukla aynı anda
istenmektedir.

Insel Hastanesi Bern, İsviçre
Kurulu ısıtma kapasitesi: 1552 kW
Kurulu soğutma kapasitesi: 1769 kW
Kompresör adeti: 4
Özellikler:
Primer ısı kaynağı olarak ameliyathaneler ve
soğuk odalardan gelen ısı kullanılmaktadır,
ısıtma ve soğutma aynı anda yapılmaktadır.
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Inntal Serası, Almanya
Kurulu ısıtma kapasitesi: 1560 kW
Kurulu soğutma kapasitesi: 1280 kW
Çekilen elektrik gücü: 279 kW
Özellikler:
Toplam 90 m3 /h ile 3 adet kuyudan gelen
yer altı suyu primer enerjiyi sağlamaktadır,
ısı pompasından gelen ısı seranın yerden
ısıtmasında kullanılmaktadır.
Isı pompası Viessmann kazan ile bivalent
olarak çalışmaktadır.

Konut Projesi
Lago Maggiore, İsviçre
Kurulu ısıtma kapasitesi: 120,2 kW
Kurulu soğutma kapasitesi: 86,4 kW
Çekilen elektrik gücü: 33,8 kW
Özellikler: Göl suyu ısı kaynağı olarak
kullanılmaktadır.

Viessmann Isı Teknikleri
Ticaret A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No.39
34775 Ümraniye - İstanbul
Te: (0216) 528 46 00
Fax: (0216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr
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