
Grundfos Yenilikçi Çözümler

Murat EMİR



Sera gazı emisyonlarımızı azaltmazsak, 

2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında yaklaşık

3°C’lik artış olacağı öngörülüyor. 



• Klasik Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Hidro, Jeotermal

• Doğal Isı/Soğuk Kaynakları

Hava, toprak, nehir, göl, deniz…

• Atık Isı

Sanayi ya da diğer ısı kullanıcıları

Yenilenebilir enerji kaynakları sürekli değildir. 
Enerji depolamaya ihtiyacımız var.

Kaynak: Çukurova Üniversitesi



Türkiye Paris Anlaşması’nı imzaladı.
7 Ekim 2021

Paris Anlaşması, iklim değişikliği ile mücadele için 2015 yılında 175 ülke tarafından imzalanarak
2050’de net sıfır emisyon ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derece sınırlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.



1 Temmuz 2023 itibariyle;

• 0,12 kW’ye eşit veya daha fazla anma çıkışlı tek fazlı 
motorlar için enerji verimi en az IE2 verim seviyesine 
uygun olacak şekilde karşılık gelecektir.

• 75 kW’ya eşit veya daha fazla veya 200 kW’ye eşit 
veya daha az anma çıkış gücüne sahip ve 2, 4 veya 6 
kutuplu üç fazlı motorların enerji verimi en az IE4 
verim seviyesinde olacaktır.

1 Temmuz 2021 itibariyle;

• 0,75 kW’ye eşit veya daha fazla ve 1000kW’ya eşit 
veya daha az anma çıkış gücüne sahip ve 2, 4, 6 veya 8 
kutuplu üç fazlı motorlar için enerji verimi en az IE3
verim seviyesine uygun olacak şekilde karşılık 
gelecektir.

• 0,12 kW’ye eşit veya daha fazla veya 0,75 kW’dan
daha az anma çıkış gücüne sahip ve 2, 4, 6, veya 8 
kutuplu üç fazlı motorlar için enerji verimi en az IE2 
verim seviyesine uygun olacak şekilde karşılık 
gelecektir.

Motor ve Sürücülere Yönelik AB Ecodesign Yönetmeliği

Resmi Gazete Yazısı: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210428-2.htm
Ekler: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210428-2-1.pdf



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
12 Ekim 2021





Herkes yüksek verimli pompalar kullanmaya başlarsa, dünyadaki toplam elektrik tüketimini 

% 4 azaltabiliriz. 

Bu miktar, 1 milyar insanın evinde tükettiği elektriğe eş değerdir. 



Pompa Seçimi





Çalışma Noktasının Pompa Ömrüne Etkisi
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En Verimli Çalışma Noktasından (EVÇN) Uzakta Çalışmanın Bakım Maliyetine 
Etkisi Nedir?Kaynak: Hyraulic Institute

EVÇN

Basma 
Yük.

Debi% EVÇN



Pompaların pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bir de işletim maliyetlerini gözden

geçirin

Hesap yapmak 
zorunda 

değilsiniz!



Ömür Devir Maliyeti

• Herhangi bir cihazın ömür devri maliyeti, o cihazı satın alma, monte etme, 
çalıştırma, bakımını yapma ve hurdaya çıkarma için gereken toplam 
“ömür”maliyetidir. 

• ÖDM’ni belirleme, ÖDM eşitliğinin tüm parçalarının tanımlanması ve 
miktarının belirlenmesi metodolojisini takip etmeyi içermektedir. 

• Muhtemel dizayn ya da overol alternatifleri arasında karşılaştırma yapmak 
için kullanıldığında, ÖDM süreci mevcut bilgiler dahilinde en maliyet etkin 
çözümü gösterecektir.



Ömür Devri Maliyeti Unsurları

LCC = C ic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd
LCC =  ömür devri maliyeti
Cic = başlangıç maliyeti, satın alma fiyatı
Cin = montaj ve devreye alma maliyeti
Ce = enerji maliyetleri
Co = işletme maliyeti (işgücü maliyeti)
Cm = bakım ve onarım maliyetleri
Cs = arızalı kalma maliyeti (üretim kaybı)
Cenv = çevre maliyetleri
Cd = devreden çıkarma/hurdaya ayırma maliyetleri



Ömür Devri Maliyeti – Satın Alma

Pompa Sisteminin fiyat oluşumu;

• Pompalar
• Frekans Konverterleri
• Kontrol Paneli
• Sensörler



Frekans Konvertörler
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Pompa Performans Değerlerinin Değiştirilmesi

ş ğ

Benzeşim Kanunları

Q1/Q2  =  n1/n2

H1/H2  = (n1)²/(n2)²

P1/P2  = (n1)³/(n2)³

n = Pompa devri - d/dak

Q= Kapasite

H= Basma yüksekliği

P= Pompa mil gücü



Frekans Konvertör Verimliliği
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Neden hız kontrollü pompalar? 
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Neden hız kontrollü pompalar ? 

Bir örnek:
• Bir hız kontrollü pompa ile, gerçek ihtiyaca göre pompa performansını sürekli olarak değiştirebilirsiniz
• Pompa hızını düşürerek debiyi azaltabilirsiniz
• Basıncı 3 bar’da sabit tutabilirsiniz ğ

ğ ş

İ

ş



Sabit Devirli Pompa 4,23kW – 7.410 TL



Frekans Konvertörlü Pompa 3,62kW – 6.342 TL
%15 – 1068 TL
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Soğutma sistemlerinin optimizasyonu neden faydalıdır?
Ticari Binalarda Grundfos iSOLUTIONS
03-03-2022
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Pompa basıncını azaltarak enerji tüketimini ne kadar düşürebilirsiniz?

Grundfos Distributed Pumping ile
pompa basıncını azaltarak

DAĞITIM İÇİN 
HARCANAN ENERJİDE
%54 AZALMA
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Tüm dengeleme gereksinimleri ortadan kaldırılırsa ve sistem kendi kendini dengelerse ne 
olur? 

Grundfos Distributed Pumping ile 

OTOMATİK 
DENGELENEN 
KURULUMLARDAN
yararlanın
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İşletmeye alma süresini yarıya indirirseniz ne olur? 

Grundfos Distributed Pumping ile 

HIZLI VE KOLAY
İŞLETMEYE ALMADAN
yararlanın



Geleneksel soğutma sistemleri

Geleneksel soğutma  sistemleri, tipik olarak maksimum 
düzeydeki yükler ve kritik bağlantı kolu basıncı için 
tasarlanır. Ancak:

• Maksimum yük, ortalama bir binanın ömrü boyunca 
yalnızca %1-3 oranında gerçekleşir

• Besleme hattı basıncı yüksektir ve kritik basınç 
noktası tarafından belirlenir

• Yetersiz işletmeye alma, sistemde performans 
sorunlarına yol açar

Bu da denge sorunları ve yetersiz dinamik akış 
düzenlemesi gibi birçok zorluğa neden olarak şunlara 
yol açar:

• Ciddi enerji kaybı

• Yetersiz iklim kontrolü 

• İç mekandaki ortamın sıklıkla kontrol edilememesi

**Pompanın frekans konvertörlü olmasını, (VPF, bypass vanası) ve 
flowmeter olmasını gerektirir. 



Grundfos iSOLUTIONS, Distributed Pumping sistemleri ile soğutma 
sistemleri için yeni bir pompalama prensibi sunar

Distributed Pumping - DiPu:

Yalnızca ihtiyaç olduğu zamanda ve yerde akış ve basınç 
oluşturan akıllı ve bağlı pompalar, geleneksel kontrol 
vanalarını ve sistem dengeleme vanalarını gereksiz kılar 
ve bunların yerini alır. 

Bu da pompalama sistemlerini otomatik ve daha verimli 
hale getirir.

Avantajlardan bazıları şunlardır:

 Enerjinin etkin kullanımı

 Daha kısa işletmeye alma süresi ve daha az sistem 

karmaşıklığı 

 Sistemin otomatik dengelenmesi

 İç mekandaki iklim kalitesinin artması  



Soğutma sistemleri için iki tasarım prensibinin karşılaştırması

Ticari binalara yönelik Distributed Pumping sistemleri, merkezi olmayan pompalama yönünde gerçekleşen bir yaklaşım 
değişikliğidir.

**Pompanın frekans konvertörlü olmasını, (VPF, bypass vanası) ve 
flowmeter olmasını gerektirir. 



03-03-2022

3a

4
5

6

3b

1

2

Distributed Pumping | Kavram 

1

2

3

4

5

6

Akıllı MAGNA3, sensörlerden (3b) gelen girişe göre sistemi 
sürekli dengede tutarken her bir terminal ünitesi için ideal 
düzeyde akış ve basınç sağlar.

Tek yönlü vana, terminal ünitelerinin kapalı olduğu 
döngülerde geriye akış olmamasını sağlar. 

Kumandanın çalıştırılmasında çeşitli algılama elemanları (a) 
kullanılabilir. Hava sıcaklığı (b) ölçümleri, MAGNA3’ün 
değişken yük talebine göre ayarlanmasını sağlar.

Birincil pompalar, yalnızca birincil taraf için besleme 
basıncı sağlar.

Kumanda, baypas hattındaki akışı en aza indirir, birincil 
pompaların fazla pompalama yapmasını önler ve 
soğutuculardaki akışın her zaman minimum sınırın 
üzerinde olmasını sağlar. Kumanda, sensörlere (3a) 
bağlıdır.

Tam çözüm, binanın tamamında üstün konfor düzeyi 
sağlar.
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İki sisteme ayrıntılı bakış 
Maksimum akışın %50’sinde 25 zemin yükseltici simülasyonu

Vana tabanlı Değişken Birincil soğutulmuş su sistemi Grundfos Distributed Pumping sistemi
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Geleneksel çözüm ile Distributed Pumping arasındaki farkı gösteren Grundfos boyutlandırma aracı 
kullanılmıştır.

Geleneksel değişken birincil sistemi ve Distributed Pumping’i
farklı yüklerde karşılaştırma

Pompa gücü %100 yük %75 yük %50 yük
Geleneksel sistem 
(kW) 16,50 12,11 8,07

Distributed 
pumping (kW) 13,99 5,90 1,75

Verimlilik farkı (%) %13,37 %51,27 %78,34

Elektrik maliyeti büyük farklılık gösterdiğinden, pompa enerji tasarrufunu kW ve yüzde cinsinden göstermeye karar verdik. Enerji maliyetinizi ve soğutma 
yükünüzü doğru olarak biliyorsanız yatırım getirinizi (ROI) hızlıca hesaplayabilirsiniz. 
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Grundfos iSOLUTIONS iklim ayak izinizi azaltırken
binanızdaki iç mekan iklimini iyileştirmenize imkan tanır

İYİLEŞTİRİLMİŞ 
İÇ MEKAN 
KONFORU

Tam hat sağlayıcı olarak Grundfos, bir ticari binayı saran HVAC sistemini 
tüm detaylarıyla anladığından her müşteri ihtiyacına göre özelleştirme 

olanağı sunar. 

Bu da enerji maliyetlerini azaltırken iç mekan iklimini iyileştiren 
optimize edilmiş bir sistem tasarımı elde etmenizi sağlar.

DAHA İYİ
SİSTEM 
TASARIMI

ENERJİ 
TÜKETİMİNDE%54’e 

VARAN AZALMA
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Level sensor min = 4 mA

Low low level = shut down

Low level = 45%, full speed = 11 mA

High level = 55%, pump stop = 13 mA

High High level = shut down

Level sensor max = 20 mA
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