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� TERMİK KONFOR VE HAVA DAĞITIM ELEMANLARI 
� TERMİK KONFOR NEDİR
�

� ISO 7730 ye göre Termik Konfor ;
� ‘’Termik çevre şartlarından tatmin olunduğunun ifade edilmesidir’’
� - Başka bir ifade de ; Çevrenin, sıcak ya da soğuk olarak farkında olunmaması halidir.
� TERMİK KONFORU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
� Termik Konfor, sadece hava sıcaklığına bağlı değildir. Birçok parametre söz konusudur.    
� İnsan vücudunun  çevresi ile ısı transferini etkileyen tüm parametreler Termik Konfor’u etkiler.  

Nedir bu parametreler ?
� Fiziksel  Parametreler ;

• Hava Sıcaklığı
• Ortalama Radyant Sıcaklık
• Hava Hızı
• Bağıl nem

� Kişisel  parametreler ise ;
• Aktivite (Metabolik değer) (mo)
• Giysi izolasyon değeri (clo)
• Yaş ve Cinsiyet

� Psikolojik parametreler ;
• Sıcaklığa müdahale ve  kontrol edebilme olanağı
• Stress
• Sezon değişikliği
• Sıcaklık dalgalanması

� Modern yaşamda insanların zamanı % 5 Dış ortam, da  % 95 İç ortam da geçmektedir. 
Bu nedenle iç mekanların, konfor  koşullarına uygun olması zorunluluğu vardır.
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37°C        34°C

�Normal vücut sıcaklığı 37 °C dir.
�İnsan  ayrı ısıtma ve soğutma 
sensörlerine sahiptir.
�Sıcak sensörleri deri altında 
bulunmaktadır ve sıcaklık 37 °C 
üzerine çıktığında sinyal 
vermektedir.
�Soğuk  sensörleri de deri 
altındadır ve deri sıcaklığı 34 °C 
altına indiğinde sinyal vermektedir.
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Vücut içinde üretilen 
ısı ile  vücuttan 
dışarıya verilen 
veya depo edilen ısı 
arasında mutlak bir 
dengenin bulunması 
mecburiyeti vardır.  

ENERJİ DENGESİ

Termik konfor ancak, üretilen ve 
kaybedilen ısı dengede olduğunda
elde edlilebilir. 
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YER DEĞİŞTİRMELİ DAĞITIM

1. Düşük hava hızları 0,5 ve altı ile
control edilmek istenen hacim içerisinde
konfor şartları belli bir yüksekliğe kadar
sağlanır.

2. 3~4 K /metre sıcaklık değişimli
tabakalaşma nın genelde insanı rahatsız
etmediği gözlemlenmiş.

3. Üfleme sıcaklığı ağırlıklı olarak 18
derecenin altına indirilmez

4. Konvektif ısı transferi soğutma için
1. Ofislerde 25W/m2 ve 5

L/s*m2

2. Ofislerde 30W/m2 ve
40W/m2

3. Ofislerde 120W/m2 A/C
ulasılabiliyor

4. Telekominikasyonda 340W/m2
mümkün



displacement flow in a typical room



(Source: http://www.price-hvac.com)

Displacement ventilation and radiator
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�Metabolizmadan yayılan 
enerji kas aktivitesine bağlıdır.
�Metabolizma Met ölçülebilir.
(1 Met=58.15 W/m2 vücut 

yüzeyi).
�Vücut yüzeyi yaklaşık 1.7 m2
alınabilir.
�Termik konfor içerisinde 
oturan bir kişi yaklaşık 100 W 
ısı kaybeder. 
�Metabolik değer  
hesaplanırken, vücudun ısı 
kapasitesi nedeni ile ortalama 
aktivitenin son saatleri 
kullanılmalıdır.
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GİYSİ İZOLASYON HESABI
Elbisenin konfor açısından büyük etkisi bulunmaktadır. Çok 
soğuk bir ortamda sıcak elbise sayesinde çabucak konfor elde 
edilebilir, aynı şekilde sıcak bir ortamda da hafif bir elbise 
sayesinde konfora ulaşılabilir. Bir elbisenin izolasyon değeri, DIN 
33403, bölüm 3 ve ISO 7730’da ifade edilmiştir. Isı  iletim 
direncine ait fiziksel birim olarak;
1 clo (clothing value’dan gelme) = 0,155 m2 K/W geçerlidir
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�Dikey hava sıcaklık farkı, ayak bileği ve boyun  seviyesindeki hava sıcaklık farkıdır.  
�Bölgesel konforsuzluk olmaması için bu bölgeler  arasında sıcaklık farkının 3 °C den büyük olmaması gerekir.
Döşeme Sıcaklığı 

�Kabul edilebilir döşeme sıcaklığı 19 ile 29 oC arasındadır.
�Grafik, insanın normal olarak iç giysileri ile oturma durumuna göre verilmiştir.



FAYDALI BİLGİLER

Sıcak Hava Jeti

YATAY ÜFLEME

Soğuk Hava Jeti Sıcak Hava Jeti

YATAY ÜFLEME

Soğuk Hava Jeti

* Soğuk hava jeti düşmeye 
* Sıcak hava jeti ise yükselmeye meyillidir
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DÜŞEY  ÜFLEME
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Yukarıdan Aşağı Üfleme

Aşağıdan yukarı üflemede 

• Sıcak hava daha dar bir yayılma ile yukarı yükselirken, 

• Soğuk hava daha geniş bir yayılma ile hareket etmektedir. 

•Yukarıdan aşağı üflemede ise tam tersi bir durum söz 
konusudur.


