YER ISISI - EN SICAK ŞEKİLDE ÖNERİLİR
YER ISISI ENERJİ KULLANIMI İÇİN REHAU SİSTEM TEKNİĞİ

www.rehau.com.tr

Yapı
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Endüstri

YER ISISI
GEZEGENİMİZ ENERJİDİR

Siz de jeotermal enerji kullanıcısı olun ve ısıtma enerjinizi % 75'e varan oranlarda uygun maliyetlerle
topraktan temin edin. Geleneksel ısıtma sistemlerine göre işletme maliyetlerinizi ve C02 emisyonlarınızı
azaltın.
Yer ısısı nedir:
Jeotermal enerji (yer ısısı) toprağın katı
yüzeyinin altında depolanmış olan enerji
şeklidir.
(Kaynak: VDI 4640)
Yunanca'dan:
"geos"= Yer
"thermos"= Isı

Kullanılabilir sıcaklıklar:
Yaklaşık 1,2 m derinlikten itibaren tüm yıl
boyunca don olmaz. 10 m'lik derinlikten
itibaren yıl boyunca 10°C'lik sıcaklık
hakimdir ve bu sıcaklık daha derine
indikçe her 100 m'de ortalama olarak
3 °C artar.

Yerin ne kadar derinine inilirse sıcaklık da o kadar
artar. Orta Avrupa'da sıcaklık 100 metrede yakl.
3 °C artar. Günümüzde dünyanın çekirdeğinde
5000 ile 6000 °C arasında sıcaklıkların mevcut
olduğu düşünülmektedir. Yerde depolanmış olan bu
ısı, insan ölçeklerine göre sınırsızdır.
Gezegenimizin içinden yüzeye doğru sürekli bir
enerji akışı mevcuttur. Aynı zamanda güneş ışınları
ve yağmur da yere ilave enerji kazandırır. Dünya her
gün biz insanların şu anda tükettiği enerjinin dört
katını uzaya bırakmaktadır.
Bu çevre dostu ve iklime zarar vermeyen enerji
kaynağı günümüzde geliştirilmiş olan teknolojilerle
neredeyse her yerde kullanılabilir ve toprak ananın
sunduğu enerji kullanılabilir ısıya dönüştürülebilir.
Siz de toprağınızın gece gündüz ve
- tüm hava koşullarında ücretsiz olarak size sunduğu,
- sürekli olarak dünyanın iç kısmından ve güneş ışınları aracılığıyla yüzeyde yenilenen,
- binlerce kere test edilip onaylanmış teknolojilerle kullanılabilen enerji kaynaklarından faydalanın.
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YER ISISI
GENEL BAKIŞ
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RAUGEO yer ısısı sondaları ile
yer ısısı kazanımı
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RAUGEO yer ısısı kolektörleri ile
yer ısısı kazanımı
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RAUGEO Helix sondalar ile
yer ısısı kazanımı
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Müstakil ve ikiz konutlarda
AWADUKT Thermo hava-toprak
ısı değiştiricisi ile yer ısısı kazanımı
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RAUGEO enerji kazıkları ile
yer ısısı kazanımı
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Büyük binalarda (örn. okullarda)
AWADUKT Thermo hava-toprak ısı
değiştiricisi ile yer ısısı kazanımı
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RAUGEO İLE YER ISISI KULLANIMI
KANITLANMIŞ İLKE - YENİLİKÇİ KULLANIM

Binaları ısıtmak ve soğutmak amacıyla topraktan
enerji kazanmak için prensipte buzdolapları
gibi çalışan ısı pompaları kullanılır: Soğutma
maddesinden ısı alınır ve soğutma ızgaraları
üzerinden çevreye aktarılır.
Jeotermal enerji kullanımı ile ısıtma yapıldığında da
kapalı bir boru devresi üzerinden topraktan ısı alınır.

Geleneksel bir kazana kıyasla diğer bir
avantaj: Isı pompaları neredeyse bakım
gerektirmez!

Yer ısısı farklı sistemler üzerinden elde edilebilir:
- Tipik olarak 50-300 m derinlikte olan, zemine
dikey bir şekilde döşenen yer ısısı sondaları.
- Yakl. 1,5 m derinlikte yatay döşenen yer ısısı
kolektörleri
- 3 ila 5 m arasında derinliğe döşenen Helix
sondalar
- Temel kazıklarına entegre edilen yer ısısı
kolektörü boruları (enerji kazıkları).

+3 °C

Borularda devridaim eden sıvı, ısı taşıyıcı akışkan
olarak kullanılır. Bu şekilde alınan yer ısısı bir ısı
pompası aracılığıyla ısıtma için gerekli sıcaklığa
yükseltilir ve ısıtma devresine beslenir. Örneğin
yerden ısıtma veya beton ısısı kontrolü gibi düşük
sıcaklık sistemleri ile kombinasyonu oldukça
ekonomiktir.

0 °C

REHAU sistemleri ile jeotermal enerji
kullanımı çevre dostu, güvenli ve
ekonomiktir.

Isı pompası

Toprak +10°C

Jeotermal enerji kolektörü/
Jeotermal enerji sondası

Bir ısı pompasının çalışma prensibi

Jeotermal enerji sistemleri, ısıtmanın yanı sıra
serinletme için de kullanılabilir. Bu durumda ısı,
binadan tahliye edilir ve toprağa aktarılır.
Yer ısısı çeşitli uygulamalarda kullanılabilir:
Konutların, endüstriyel, sanayi ve yönetim yapılarını
ısıtma ve serinletme; park yerleri, köprüler ve
peronlar.
Bu çevre dostu ve güvenli ısı kazanımı yöntemi ile
hem enerji maliyetlerinizi düşürebilir hem de C02
emisyonlarınızı azaltabilirsiniz.
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Elde edilen yer ısısının örn. yerden ısıtma sistemi aracılığıyla
kullanımı

+35 °C

+28 °C

Isıtma

RAUGEO YER ISISI SONDALARI
DERİNLERDEN GELEN GÜÇ İÇİN

Toprağın sabit sıcaklıklarını verimli bir şekilde enerji
kazanımı için kullanmak amacıyla yer ısısı sondaları
normalde 300 metre derinliğe kadar döşenir.
RAUGEO sonda PE-Xa
Yaşam için yer ısısı. Garantili.
REHAU, hem sondaj kuyusuna yerleştirme
esnasında hem de uzun süreli işletim için azami
güvenlik taleplerini yerine getirmek amacıyla
10 yıllık benzersiz bir garanti ile RAUGEO sonda
PE-Xa'yı sunuyor!
Bu çiftli U sondanın özelliği, sonda ayağına hiçbir
kaynak bağlantısı gerektirmeyen tek jeotermal enerji
sondası olmasıdır.

RAUGEO sistemlerinde yer ısısı kazanımı
için PE ve PE-Xa malzemeleri kullanılır.

PE 100 malzeme
Günümüzde örneğin gaz ve su hatları
için de kullanılan polietilen PE 100
alışılagelmiş sondalarda kullanılır.

PE-Xa malzeme
Üretim süreci esnasında molekül
zincirlerinin birbirleriyle çapraz bağlandığı
polietilen. Molekül yapısı böylece önemli
ölçüde güçlendirilir. PE-Xa borular bu
işlem sayesinde özellikle dış hasarlara
(çentikler, çizikler vs.) karşı oldukça
dirençlidir ve böylece daha yüksek
düzeyde emniyet sağlarlar.

RAUGEO sonda PE-Xa'nın gidişi ve dönüşü, sonda
ayağında özel bir üretim yöntemi sayesinde bükülü
olan ve ilave koruma için cam elyafı takviyeli
polyester reçine içerisine dökülmüş olan kesintisiz
bir hattan oluşur. Böylece sızdıran bir kaynak
bağlantısının riski tamamen ortadan kaldırılır ve
sondanın en derin noktasında azami güvenlik
sağlanır!

RAUGEO sonda PE-Xa

Akışkan taşıyıcı boru bunun yanı sıra özel malzeme
özellikleri sayesinde çentiklere, çiziklere ve noktasal
yüklere karşı yüksek dirence sahiptir.
Yaşam için yer ısısından yararlanın.
Garantili.
RAUGEO sonda PE 100
PE malzemeden alışılagelmiş model. Bu sondanın
küçük çapı sayesinde döşeme için küçük, uygun
maliyetli sondaj kuyuları yeterlidir. Bu yer ısısı
sondasının sonda ayağı, fabrikada kaynaklanır ve
kaynak bağlantısını güvence altına almak için basınç
testi uygulanır.

RAUGEO jeotermal enerji sondasının montajı
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RAUGEO YER ISISI KOLEKTÖRLERİ
YÜZEYDEN ISI KAZANIMI İÇİN

Noktasal yüklere dikkat!
Çapraz bağlanmamış polietilenden
yapılmış borular (PE 100) bir kum
yatağının içerisine döşenmelidir, aksi
takdirde borunun üzerine baskı uygulayan
taşlar zamanla borunun kırılmasına neden
olabilir.
Çapraz bağlanmış polietilenden borular
(PE-Xa) bu tür noktasal yüklere karşı
dayanıklıdır ve kum yatağı gerektirmeden
mevcut zemine monte edilebilirler.

Isıtacağınız binanız yanında büyük bir boş alana
sahipseniz, yer ısısı sondaları yerine jeotermal
enerji kolektörlerini kullanmak ideal alternatiftir.
Kolektörlerin verimlilik derecesi yüksektir ve
kolektörler özel bir sondaj firmasına gerek kalmadan
uygun maliyetli bir şekilde döşenebilir.
RAUGEO collect PE-Xa
RAUGEO sonda PE-Xa olduğu gibi bu yer ısısı
kolektörü de çapraz bağlı polietilenden oluşur.
Boru bu şekilde hasarlara ve noktasal yüklere karşı
oldukça dayanıklı olduğundan, hafriyat malzemesi
genelde tekrar yataklama malzemesi olarak
kullanılabilir. Bu sayede yüksek maliyetli toprak
değişimlerine gerek kalmaz ve uygulama maliyetleri
azalır. Karışık toprak zeminlerin ısıl iletkenliği
kuma kıyasla daha iyi olduğundan, aynı zamanda
jeotermal enerji sisteminizin verimlilik derecesi
arttırılır ve böylece işletme maliyetleriniz düşer.
RAUGEO collect PE-Xa plus
Bu kolektör borusu, RAUGEO PE-Xa ile aynı
özelliklere sahiptir, ancak ilave bir oksijen bariyeri
tabaka ve PE-HD koruyucu tabaka ile donatılmıştır.
Oksijen bariyeri, sistemde olası korozyonu önler.
RAUGEO collect PE-Xa

RAUGEO collect PE 100
Bu kolektör borusu, PE-Xa boruya alternatif olarak
yabancı maddeler içermeyen yüksek kaliteli
toprakların bulunduğu araziler için uygundur. Aksi
takdirde, boruyu noktasal yüklere karşı korumak için
bir kum yataklaması gereklidir.
Zeminin ısıl iletkenliği
Zeminin ısıl iletkenliği ne kadar iyiyse
o kadar ısı çekilebilir. Böylece ısı
pompasının verimlilik derecesi yükselir ve
akım tüketimi azalır.
Kuru kumun ısıl iletkenliği iyi değildir,
nemi tutabilen karışık toprak zeminlerin
ısıl iletkenliği çok daha iyidir. RAUGEO
collect PE-Xa doğrudan iyi iletkenliğe
sahip zeminlere döşenebilir.
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RAUGEO jeotermal enerji kolektörlerinin döşenmesi

RAUGEO HELIX® PE-Xa
YER ISISI KULLANIMININ KOMPAKT ŞEKLİ

RAUGEO Helix PE-Xa hem yeni yapılarda, hem
düşük enerjili evlerde, hem de eski yapıların
yenilenmesinde kullanılabilir. Az arsa alanının söz
konusu olması, zemin suyu yönetmeliklerinin veya
jeolojik özelliklerin müsaade etmemesi durumunda
RAUGEO Helix® PE-Xa ideal bir seçenektir.
Uygulama, piyasada standart olarak bulunan inşaat
makineleri ile yapılır.
1,2 m derinliğinde bir çukur açıldıktan sonra bir
spiral matkap ile 3 m derinliğinde bir delik açılır
ve Helix bu deliğin içine yerleştirilip doldurulur.
Sondaların birbirleri arasındaki mesafe 3 ila 4 m
arasındadır.
Helix 1,1 ile 3,0 m arasında teleskopik olarak
uzatılabilir ve bu nedenle depolanması ve taşınması
kolaydır.
Ürün şekli sayesinde boruların birbirleri arasındaki
dikey mesafe ve sabit bir sonda çapı sağlanır.
Böylece montaj hızlı ve kolay bir şekilde
gerçekleştirilebilir ve eşit bir ısı çıkarımı sağlanır.
Toprak türü ve yer altı suyu koşullarına bağlı olarak
maks. 700 W/ Helix güç kazanımları mümkündür.
RAUGEO Helix PE-Xa

Kolektör menholü
RAUGEO kolektör menholü programı ile
jeotermal enerji sondalarının, jeotermal
enerji kolektörlerinin ve Helix sondaların
bir araya getirilmesi çok kolay.

RAUGEO kolektör kutusu

RAUGEO kolektör kutusu large

Helix, çapraz bağlanmış polietilenden (PE-Xa)
üretilmiştir. Yüksek kaliteli malzeme sayesinde
boru yüksek dirence sahiptir. Böylece mevcut
toprak normalde sondaj deliğini doldurmak için
tekrar kullanılabilir. Bu sayede ek dolgu malzemesi
maliyetlerinden tasarruf edilebilir ve sistemin verimi
saklanabilir.
RAUGEO Helix PE-Xa, bu nedenle yer ısısı
kolektörleri ve sondalarına göre yer ve maliyet
tasarrufu sağlayan ideal bir alternatiftir.

RAUGEO Helix PE-Xa montajı
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RAUGEO ENERJİ KAZIKLARI
TEMEL KAZIKLARI VE YER ISISI

RAUGEO sistemlerimiz ile ilgili diğer
bilgileri aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
www.rehau.com.tr

Modern yüksek yapılarda statik sorunlar nedeniyle
taşıma özellikleri zayıf olan zeminlerde temel atma
çalışmaları sırasında fore kazıklar kullanılır. Bu
kazıklara yer ısısından yararlanma amacıyla boru
hatları entegre edildiğinde, bunlara enerji kazıkları
adı verilir.
Jeolojik koşullara uygun olarak bu enerji
kazıklarından bina ısıtması için zeminden ısı
çekilebilir ve bina serinletmesi için zemine ısı
aktarılabilir.
Temel kazıkları ve onlarla ilgili derin inşaat
çalışmaları zaten gerekli olduğundan, kolektör
sisteminin entegrasyonu ile sadece düşük miktarda
ek masraflar oluşur.
RAUGEO collect PE-Xa ile enerji kazıkları
Jeotermal enerji kolektörü borusu RAUGEO collect
PE-Xa temel kazıklarına entegre edilmeye de
çok uygundur. Montaj sırasında boruların yüksek
dayanıklılığa sahip olmalarının yanı sıra PE 100
hatlarının yarısı büyüklüğünde olan özellikle küçük
bükme yarıçapları önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Böylece uzun vadede güvenli bir enerji kazanımı
sağlanır.

RAUGEO collect PE-Xa plus

Kolektör borusu RAUGEO collect PE-Xa plus da
enerji kazıklarında kullanım için idealdir. Boruya
entegre edilmiş olan oksijen bariyeri, komple sistem
içinde bulunan çelik parçaların olası korozyonunu
önlemektedir.

Montajdan önce enerji kazığı
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AWADUKT THERMO ANTİMİKROBİYEL
VERİMLİ KONTROLLÜ HAVALANDIRMA İÇİN HAVA-TOPRAK ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

Daha ayrıntılı bilgileri aşağıdaki adreste
bulabilirsiniz: www.rehau.com.tr

Hem binaların dış cephelerinin hem de pencerelerle kapılardaki contaların yalıtım özellikleri sürekli olarak
iyileştirilmektedir. Bunun sonucunda ısı köprülerinin azaltılmasıyla ısıtma ve serinletme yükleri azalır, ancak
ortam ile doğal hava değişimi neredeyse tamamen engellenir. İç mekanları yine sürekli olarak temiz hava
ile beslemek için geleneksel cam açma yönteminin yanı sıra kontrollü havalandırma ile bir hava değişimi
de sağlanabilir. Düşük enerji tüketimli veya pasif konutlarda kontrollü havalandırma tesisleri standarttır.
Havalandırma sistemini daha da verimli bir hale getirmek için havalandırma cihazından önce bir havatoprak ısı değiştiricisi (H-TID) devreye alınır.
Yatay döşenmiş boru sistemi sayesinde sıcaklığı hem kış hem de yaz aylarında konforlu bir seviyeye ısıtmak
veya serinletmek amacıyla toprağın yaklaşık 1,5 - 2,5 m derinliğindeki enerji depolama kabiliyeti kullanılır.
Edinilen tecrübelere göre, bir hava-toprak ısı değiştiricisi ile mevsime bağlı olarak hava giriş sıcaklığı 20 K
kadar ön şartlandırılabilir. Müstakil evlerde ve apartmanlarda kış aylarında temel hedef, havalandırma
cihazını dona karşı korumaktır. Endüstriyel, toplumsal ve idari binalarda ise serinletme etkisine öncelik verilir.
REHAU, ilk antimikrobiyel hava-toprak ısı değiştiricisi olan AWADUKT Thermo'yu geliştirdi. Ev sahipleri
bu ürünle maliyet ve enerji tasarrufunda bulunmanın yanı sıra hijyenik ve kesintisiz temiz havanın keyfini
çıkarabilir.
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+ 30 °C

+ 16 °C

+ 12 °C

Antimikrobiyel boru iç katmanı
Özel bir yöntem aracılığıyla fizyolojik
açıdan tamamen zararsız olan gümüş
partikülleri boruların iç katmanındaki
temel polimere işlenir. Bu katkı maddeleri
tıp alanında veya ev cihazlarında
mikroplara karşı koruma sağlamak
amacıyla da kullanılır. Özel iş tabaka
sayesinde borunun iç tarafındaki bakteri
oluşumu önemli ölçüde azaltılır.
Plastik boruların ısıl iletkenliği
AWADUKT Thermo borular ısıl
iletkenlik bakımından optimize edilmiş
polipropilenden üretilir. Böylece toprak
ve emilen hava arasında çok iyi bir ısı
transferi elde edilir ve yüksek bir verimlilik
derecesi sağlanır.

Hava-toprak ısı
değiştiricisinin sonundaki
çıkış sıcaklığı

Emiş bacasına giriş
sıcaklığı

+ 30 °C

- 15 °C

+ 16 °C

+ 2 °C

Topraktaki
sıcaklık

+ 7 °C

Topraktaki
sıcaklık

+ 12 °C

Kış işletiminde çalışma prensibi

Yaz işletiminde çalışma prensibi

Hava-toprak ısı değiştiricisinin çalışma ilkesi:
Hava-toprak ısı değiştiricisi, kontrollü bir
havalandırmanın önüne entegre edilir. Toprağın
10 °C civarında olan sabit sıcaklığı toprağa döşenen
bir boru hattı sistemi aracılığıyla kış aylarında temiz
havanın ön ısıtılması için kullanılırken yaz aylarında
da temiz havanın serinletilmesi için kullanılır.

Enerji verimliliği ve güvenlik:
Yüksek ısıl iletkenliği olan polipropilen tam duvarlı
boru sistemi sayesinde toprak ve emilen hava
- 15 °C
arasında çok iyi ısı aktarımı sağlanır. Verimli yer
ısısı kazanımı sayesinde kış aylarında ısıtma
masraflarından tasarruf edebilir ve yaz aylarında
odalara üflenmeden önce serinletilen dış havanın
+ 2 °C
keyfini çıkarabilirsiniz.

Rahat ve konforlu:
Hava-toprak ısı değiştiricisi AWADUKT Thermo
kontrollü havalandırma ile birlikte kış aylarında
konforlu ısı ve yaz aylarında rahatlatıcı bir serinlik
sağlar. Gürültüyü beraberinde getiren açık camların
olmamasına rağmen evin içerisine temiz hava alınır.

Hijyenik ve antimikrobiyel:
Taze hava, bir hava filtresi aracılığıyla temizlenir.
Antimikrobiyel boru iç tabakası, boru iç tarafında
mikrop oluşumunu engeller. Böylece temiz havanız
hijyeniktir ve neredeyse hiç mikrop içermez. Binada
küf oluşumu ve nem sonucu hasarlar kontrollü
havalandırma sayesinde önlenir.
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Hava-toprak ısı
değiştiricisinin sonundaki
çıkış sıcaklığı

Emiş bacasına giriş
sıcaklığı

+ 7 °C

RÖPORTAJ
FİZİK MÜHENDİSİ MANFRED REUSS, BAYERISCHES ZENTRUM
FÜR ANGEWANDTE ENERGIEFORSCHUNG E.V.
(BAVYERA UYGULAMALI ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ)
Yer ısısı her zaman mevcut mudur?
Burada söz konusu olan dünyanın iç kısmında
bulunan, mevsimsel veya iklimsel dalgalanmalara
maruz kalmayan sabit bir ısıdır. Jeotermal açıdan
çok aktif olan bölgelerde magma neredeyse yüzeye
kadar uzanır. Bu bölgelerde jeotermal ısı akışı
elbette daha fazladır.
Yer ısısı nasıl depolanabilir?
Isı, sürekli olarak dünyanın iç kısmından gelir ve bu
nedenle bu ısıyı depolamaya gerek yoktur.
Kullanım nedeniyle yüzeye zararlı maddeler serbest
bırakılır mı?
Hayır. Yer ısısı, zeminden kapalı bir devre üzerinden
yukarıya aktarılır. Isı taşıyıcısı ve taşlar arasında
doğrudan temas yoktur.
Yer ısısı kullanımı, bitki gelişimini olumsuz
etkiler mi?
Bitkiler sadece yüzeye yakın olan alanı birkaç metre
derinliğe kadar kullanır. Burada güneş ışınları ve
yağmur gibi hava koşulları hüküm sürer. 15 metre
derinlikte mevsimsel değişiklikler meydana gelmez,
burada jeotermal ısı akışı hakimdir. Jeotermal enerji
sondası toprağın derinlerine döşendiğinden bitkileri
etkilemez. Ancak yatay döşenen bağlantı hatları
aracılığıyla kökleri derinlere inen ağaçların zarar
görmemesine dikkat edilmelidir. Yaklaşık 1,20 1,50 m derinliğe döşenen yatay yer ısısı kolektörü,
döşeme doğru yapıldığında oldukça düşük olan bir
etkiye sahiptir.

Yer ısısı ile ısıtma. Dikkate alınması gereken
unsurlar nelerdir?
İyi bir sistemde münferit bileşenler amaçlarına
uygun bir şekilde bir arada çalışırlar. Yer ısısı
sondası en önemli bileşen olduğundan kaliteden
ödün verilmemelidir. Bununla ilgili olarak VDI
Yönergesi VDI 4640'taki bilgiler dikkate alınmalıdır.
- VDI 4640'a göre doğru uygulama
- Önceden hazırlanan ve test edilen yer ısısı sondası
- Yüksek kaliteli boru malzemeleri
- Amacına uygun dolum
- Nizamına uygun inşaat
Yer ısısı ile güneş ısısı kombine edilebilir mi?
Evet! Yaz aylarında fazla kalan güneş ısısı, yer
ısısı sondaları üzerinden yeraltına beslenebilir.
Toprak daha çabuk yenilenir ve toprakta uzun
vadede genel anlamda daha yüksek bir sıcaklık
elde edilir. Sondalar küçük arazilerde ve yer kıtlığı
yaşandığında birbirine daha yakın döşenebilir.
Bundan güneş enerjisi kolektörü de faydalanır:
Zengin güneş ışınlarının olduğu yaz aylarında güneş
enerjisi sistemi durmaz. Bu da malzemeleri korur ve
kullanım ömrünü uzatır.

Fiz.Müh. Manfred Reuss
Bayerisches Zentrum für angewandte
Energieforschung e.V., (ZAE Bayern)
(Bavyera Uygulamalı Enerji Araştırmaları
Merkezi)

Başka sorularınız var mı?
Size seve seve yardımcı oluruz.
Size en yakın satış bürosuna danışın veya
aşağıdaki İnternet sayfalarını ziyaret edin:
www.rehau.com.tr
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YAPILAR İÇİN YENİLİKÇİ SİSTEMLER
DEĞERLERİ ARTIRMAK – MASRAFLARI AZALTMAK:
ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK YAPILAR VE MODERNİZASYON İÇİN ÇÖZÜMLER

Binaların enerji verimliliği ve buna bağlı olarak CO2 emisyonu, gelecek
için daima daha önemli bir faktör olacaktır. Tırmanan enerji fiyatları
ve çevresel kısıtlamalar, piyasayı zorlamaktadır. Mevcut araştırmaların
ileriki nesiller için desteklenmesi, REHAU'nun araştırma ve geliştirme
konusundaki motorudur. Enerji verimliliği yüksek inşaatlar ve
modernizasyon için aralıksız geliştirilen, kapsamlı sistem çözümleri,
çalışmalarımızın sonucunu ortaya koymaktadır.

Enerji kayıplarını azaltmak
Ev sahipleri optimum pencereler hakkında esas olarak sadece bir
kere düşünmektedir: Yenileme veya yeni inşaat sırasında. REHAU
profilleriyle yapılmış pencereler, ister tasarım, ister yaşam konforu,
etkin ısı yalıtımı veya değer kazanımı yoluyla maliyet tasarrufu için
olsun, kesinlikle en doğru tercihtir. İyi bir ısı yalıtımı sayesinde ısı ait
olduğu yerde - evin içinde, kalmaktadır. Böylelikle REHAU profilleriyle
yapılmış pencereler, düşük enerji tüketimli evler, pasif evler ve enerji
bilinciyle yapılan eski yapı yenilemeleri için idealdir,
Enerjiyi verimli kullanmak
Orta Avrupa'daki ev düzenlerinde en yüksek enerji tüketimi, ısıtma
yoluyla gerçekleşmektedir. Bu, enerji tasarruflu bir ısıtma sistemi
konusunda karar vermek için, o derece önemlidir. REHAU Yerden
ısıtma-/-soğutma sistemi, enerji tüketimini azaltmakta ve böylece
işletim maliyetlerini etkin hale getirmektedir. Bu da, fosil yakıtlardan
tasarruf sağlamakta ve çevreyi korumaktadır. Benzer avantajlar, pratik
olarak her türlü duvar yüzeyine kurulabilen REHAU duvardan ısıtma
sistemi tarafından da sunulmaktadır. Bir yenileme sırasında, mevcut
ısıtma sistemlerine kolayca entegre edilmektedir.

Bu geçerli teknik broşürde tarif edilen kullanım amacından farklı bir amaç öngörülmüşse, kullanıcı bu
konuda REHAU ile görüşmelidir ve kullanımdan önce REHAU’dan yazılı bir onay almalıdır. Eğer bu kullanım
onaylanmazsa, kullanım ilgili kullanıcının sorumluluğundadır. Bu durumda ürünlerin uygulanması, kullanımı
ve işlenmesi bizim kontrolümüzün dışındadır. Eğer herhangi bir sorumluluk gündeme gelirse, tüm hasarlar
için bu sorumluluk, bizim tarafımızdan teslim edilen ve müşteri tarafından kullanılan ürünlerle sınırlıdır.
Verilen garanti açıklamalarıyla ilgili talepler, teknik bilgilerde tarif edilmemiş kullanım amaçları nedeniyle
iptal olur.

REHAU Polimeri Kimya San. A.Ş.
Kore Şehitleri Caddesi No:42 34334 Zincirlikuyu - İstanbul

Tel: (0212) 355 47 00 Pbx

Enerjiyi verimli üretmek
Tırmanan enerji fiyatları ve gelişen çevre bilinci, ekonomik ve enerji
etkin ısıtma ve soğutmaya duyulan talepleri artırmaktadır. Bu vesileyle,
yenilenebilir enerji kaynaklarına, örn. jeotermal ısı ve güneş enerjisine
geçiş şansı artmaktadır. Böylece REHAU RAUGEO ve AWADUKT
Thermo sistemleriyle, jeotermal enerjinin sürekli emniyetli kullanımına
yönelik çözümler sunmaktadır. REHAU SOLECT güneş enerjisiyle
kullanım suyu ısıtması veya kullanım suyu ısıtması ve ısıtma desteği
sistemleriyle müteahhitler, araştırmaların desteklenmesi için önemli bir
katkı sağlamakta ve geleceğe yatırım yapmaktadır,.

Bu doküman telif hakları uyarınca koruma altındadır. Telif hakkıyla ilişkilendirilen haklar, özellikle başka dillere
çevrilmesi, yeniden basılması, resimlerin alınması, yayınlanması, fotokopi veya benzer yollarla çoğaltılması ve
veri düzenleme sistemlerine kaydedilmesi gibi hakları korunmuştur.
Verdiğimiz bilgilerin ve yaptığımız planlamaların yalnızca sizden gelen verilere ve geçerli teknik
düzenlemelere göre oluşturulduğunu lütfen dikkate alın. Belgeler yardımıyla verilerin ve sonuçların inşaatınıza
uygun olup olmadığını kontrol edin. REHAU'nun bu bedelsiz servis hizmeti için hiçbir garanti üstlenemeyeceği
konusunda anlayışınızı rica ediyoruz.

Fax: (0212) 288 30 14
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