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tüketmektedir ki; bu nedenle enerji masraflarını özellikle 

incelememiz gerekir. Şekil 1’de kompresörlerin 10 yıllık 

zaman aralığında enerji masraflarının genel masraflar 

içindeki payı ve önemi gösterilmiştir. 

Enerji verimliliği  
uygulama kılavuzu

Basınçlı hava sistemleri



Basınçlı hava için harcanan enerjinin verimli olarak kullanımı, 

üretim miktarını artırır ve gereksiz kayıplarda azalma sağlar. 

Örnek olarak Şekil 2’de basınçlı hava talep yüzdelerinde, 

kayıp miktarının ne boyutlarda olabileceği ile ilgili bilgi 

verilmiştir. 

1. Fırsatlarınız nelerdir? 

Endüstride en iyi sonuca ulaşmak için, dizayn, kurulum, 

operasyon ve bakım olarak bir sistemi her yönüyle 

incelemek gerekir. (Basınçlı hava sistemleri ile ilgili genel 

bakış Ek A’da sunulmuştur.) 

En iyi enerji verimliliğini sağlayabilecek çözümü önermek 

adına, olabilecek sınırlamaları iyi incelemek önemlidir:

•	 Sistem	daha	verimli	hale	getirilebilir	mi?

•	 Yeni	bir	kompresör	ihtiyacı	mevcut	mudur?

•	 Var	olan	sistem	nasıl	geliştirilebilir?
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Bu kılavuz sorunları adım adım bulmak, çözmek adına 

imkanları tanımlamak ve uygulamak; basınçlı hava 

sitemlerine en iyi uygulamayı sağlayarak enerji verimini 

artırmaya dayalı olarak hazırlanmıştır.

2.	Çözüm:	Var	olan	sistemin	verimliliğini	arttırmak 

 

İhtiyaçlarınızı karşılayan ama daha verimli çalışabilecek bir 

sisteminiz mi var? Bu süreç küçük bir yatırımla çözülebilir 

ve size enerji kullanımı ve ücretlerinde ciddi bir verimlilik 

sağlayabilir.	Var	olan	sisteminiz	ihtiyaçlarınızı	karşılamıyor	

mu? Hava kompresörünüzü geliştirmeniz mi gerekli? 

Bu süreç ihtiyaçlarınız için gerekli kompresörü seçmeye 

yardımcı olacak; ki bu düşündüğünüzden daha küçük, daha 

ucuz ve daha fazla verim sağlayacak bir kompresör olabilir.

Bu çözüm önerisi öncelikle basınçlı havanın kompresör dahil 

edilmeden önceki kullanım, dağıtım, depolama ve işleminin 

verimi üzerine odaklanmıştır.

2.1. Aşama 1: Hava ihtiyacının incelenmesi

Hiçbir geliştirme yapmadan önce ne için kullanılacağı ve 

hangi bileşenlerde geliştirme veya değiştirme gerektiği 

belirlenmelidir. 

2.1.1. Uygunsuz kullanımlar

Basınçlı havanın genel kullanım sebebi temin edilebilmesinin 

nispeten kolay oluşu ve alternatif başka bir sistem 

kullanımının daha yüksek bir sermaye gerektirmesidir. Ancak 

buna rağmen basınçlı hava yüksek masraflı bir enerjidir 

ve benzeri alternatifler göz önünde bulundurulduğunda 

işletme maliyetleri daha yüksektir. Daha az masraflı başka 

alternatifler kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak, basınçlı hava 

ile çalışan ekipmanlar kullanmanın çoğu zaman iyi nedenleri 

vardır. Bu sebeple alternatif bir sistem ile değişiklik 

yapmak istediğinizde, bu alternatiflerin avantajlarını 

ve dezavantajlarını dikkatli incelemek gerekir; örneğin 

ekipmanların ağırlıkları, elektrikli araçların güvenlik riskleri 

gibi. Basınçlı havanın kötü kullanımı ve çözümü ile ilgili 

örnekler Tablo 1’de sunulmuştur.

2.1.2. Şimdiki ve Gelecekteki Kullanımlar

Sistemde	şu	an	aktif	olarak	bulunan	(i)	ve	ileride	

kurulması planlanan (ii) kullanılan basınçlı havayı kullanan 

malzemelerin listesini oluşturalım. Bütün gereken araç ve 

malzemeler listeye dahil olmalıdır. Her bir malzeme için 

Şekil 1: Kompresörün 10 yıllık hayatının harcama oranları verilmiştir. 

%73’le enerji masrafları en fazla harcamaya neden olduğundan enerjiyi 

verimlendirmek önemlidir. Bu verim ayrıca karbon ayak izinin azaltıl-

masına da yardımcı olur. 

Şekil 2: Basınçlı hava kullanımı ve potansiyel tasarruf



gereklilikleri belirlemek gerekir:

•	 Azami	hava	basıncı	(kPa)

İlk olarak sistemin ihtiyacı olan azami hava basıncını 

belirlemek gerekir. Bu basınç besleme basıncı olarak 

değerlendirilir. Ekipmanların bir kısmının doğru çalışmaması 

sonucunda toplam basınç daha az olabilir; veya sistem 

gerektirdiğinden/tasarlanandan daha yüksek basınçta çalışır 

ki bu da maliyetleri arttırır.

•	 Ortalama	debi	(L/s)

Ortalama	debiyi	sistemin	bütün	bileşenlerine	eklemek	

gerekir. Bu debi kompresörün gerektirdiği ortalama debiyi 

gösterir. Gerçi uygulamada istenen debi bu hesaplanan 

değerin altına inerek veya üstüne çıkarak dalgalanır; anlık 

ortaya çıkabilecek herhangi bir fazla kullanım ihtiyacı hava 

kolektörden (depodan)  karşılanır. Bu yüzden bu debi değeri, 

kompresörün sürekli olarak üretebileceği değer olmalıdır.

•	 Hava	kalitesi	(basınç	altında	çiğleşme	noktası,	toz	ve	yağ	

için konsantrasyon limitleri)

Belli başlı işler için sürekli aynı hava kalitesinin korunması 

veya hava kalitesinin belirli bir aralıkta tutulması gerekebilir. 

Hava kalitesinin temel olarak sınıflandırılması Tablo 2’de 

sunulmuştur. Eğer çoğu malzeme düşük kalite hava 

kullanıyor ve çok az bir kısım yüksek kalite hava kullanma 

ihtiyacı duyuyorsa, nefes alma havası gibi, o zaman 

malzemeleri daha küçük bir kompresör ve kurutucunun 

olduğu bir noktaya taşımak düşünülebilir. Böylelikle bütün 

sistemde daha az enerji kullanımı sağlanacağından, enerji 

maliyetlerinde de önemli bir iyileşme görülecektir.

2.1.3. Kompresör ne kadar enerji kullanır?

Kompresörün ne kadar enerji kullandığını hesaplamak 

genel olarak kolaydır. Bu konuyla ilgili iki uygulama Ek B’de 

sunulmuştur.

2.1.4.	Sistemin	yük	profili

Sistemin	yük	profili	zaman	içinde	basınçlı	hava	sisteminin	

ihtiyacını belirtir (yük ihtiyaç anlamında kullanılmıştır). 

Sistemin	yük	profilin	ölçmek	ve	analiz	etmek;	performansı	ve	

verimliliği arttırmak için önemlidir.

Profilin	ölçümü

Yük	profilini	ölçmek	için	belli	zaman	aralıklarında,	farklı	

noktalardan (ör. Kompresör çıkışı, kolektör çıkışı, farklı 

ana hat girişleri vb.) hava debisi ölçülmelidir. Ayrıca sistem 

basıncı ile kurutucuların ve kompresörlerin çektiği güç 

değerlerinin de aynı noktalardan, zaman içerisinde ölçümü 

sayesinde, akış debisi, basınç ve güç tüketiminin ne 

şekilde değiştiği hakkında fikir edinilebilir. Bu profil gerçek 

aşamaların görülmesi açısından normal bir üretim sırasında 

çıkartılmalıdır. Tatil zamanlarının dahil edilmediği yedi günlük 

bir üretim zamanı normal üretime örnektir.

Tablo 1: Basınçlı hava kullanımı ve ikamesi

Tablo 2: Hava kalitesi sınıflandırılması



Tercihen, yük profili, ana basınçlı hava hatlarında (kollarda) 

debimetrelerin ve bir veri kayıt/izleme sisteminin kullanılması 

ile, düzenli aralıklarda ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır. 

Elektronik basınçlı hava debi ölçerlerle ana sistem hattında

ve güç ölçerlerle kompresör ve kurutucuda yapılan 

ölçümler performansın arttırılmasını ve problemlere 

daha iyi tanı konulmasını sağlayacaktır. Ancak, bu 

ölçüm aletlerinin kurulumu vakit almakta ve genel bir 

teknik bilgi gerektirmektedir. Eğer imkanlar uygun 

değilse profili oluşturmak adına basınçlı hava sisteminin 

servis sağlayıcısından yardım alınarak hava tüketim 

değerlendirmeleri yapılabilir.

Sistemin	nasıl	basınçlı	hava	kullandığını	belirlemenin	birkaç	

yöntemi vardır. Kompresörün güç ölçümlerinin yapılması 

zaman içindeki gereksinimini belirtir. Kompresör için olan 

kontrol sistemi başlatma/durdurma yükleme/geri yükleme 

veya değişimli bir hız sürücüsüne bağlı çalışabilir. Bütün 

durumlarda, zaman içindeki güç tüketim durumuna bakarak 

kompresörün yüklenme ve geri yükleme zamanını tahlil edip 

ihtiyacın artığı zaman konusunda kabaca bir fikir edinebiliriz.

Ek olarak, kompresörün basınç-akış debisi eğrisi elde 

edilebilirse (genelde üreticisinde bulunur) ve kompresörün 

basınç geyçi çıkışı mevcutsa, akış debisi belirlenebilir. 

Basıncı farklı zamanlarda kayıt ederek, yaklaşık olarak bir 

debimetrenin yapabileceği gibi zamana göre akış debisi 

grafiği çıkartılabilir. Basınçlı hava talebi hakkında bir 

değerlendirmenin, besleme (üretim) tarafından öte, talep 

(tüketim) tarafından yapılması daha sağlıklıdır. Eğer çok 

miktarda basınçlı hava kullanan bir ekipmanın talep döngüsü 

çok kısa ise ne kadar ve ne zaman basınçlı hava ihtiyacı 

olduğunu, tekil olarak bu ekipmanı izleyerek de belirlemek 

mümkündür. Böylece yüke bağlı basınçlı hava kullanımıyla 

ilgili kabaca bir grafik çizilebilir.

Profil	analizi

Yük	profili	ile	ilgi	bir	kısım	bilgi	edinildikten	sonra	basınçlı	

hava sisteminin nasıl kullanıldığı tespit edilebilir. Şekil 3’de 

hava talebi m3/saat cinsinden (normal sıcaklık ve basınç) 

verilmiştir. Kırmızı çizgiler, maksimum talebin 980m3/

saat iken ortalama talebin 190m3/saat olduğunu belirtir. 

Ortalama	talebin,	maksimum	talep	piklerine	göre	konumu	

incelendiğinde, bu farkın fazlalığı talebe göre kompresörün 

çok büyük olduğunu ve verimli çalışmadığından dolayı enerji 

fazlası olduğunu belirtir. Küçük bir kompresör ile beraber 

daha büyük bir hava kolektörü kullanıldığında maksimum 

talep sağlanması sabit kalacaktır. Ayrıca böylelikle 
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maksimum talep piklerinin de karşılanması ve iyileştirilmesi 

ek bir fayda olarak değerlendirilebilir.

Bu şekilde bir profil ile, değişik ekipmanlar profilin 

özelliklerini değiştiren başlıca faktör olduğu belirlenebilir. 

Ayrıca her bir parça için azami talep ile bu taleplerin 

maksimum toplam yüke oranı da yüzde olarak belirlenebilir. 

Bu metod ekipmanların basınçlı hava kullanımı veya 

kompresör sistemindeki önemini anlamak için etkilidir.

Benzer bir grafik ayrıca kompresör ve/veya kurutucunun, 

güç tüketim profilinin de aynı zaman içindeki analiziyle 

çıkarılabilir. Bu iki grafiği birleştirerek verimliliğin sistem 

üzerindeki değişimi görünebilir.

Sistemin	çalışma	verimliliğinin	izlenmesi	amacıyla	da	

kullanılabilecek, anahtar bir performans göstergesi ise 

sistemin	[L/s]	birim	debi	başına	[kW]	enerji	tüketimidir.	

Bu	oranın	([kW]/[L/s])	azlığı	sistemin	verimliliğinin	yüksek	

olduğunu belirtir. Bu değer kompresörün hangi zamanlar 

yarı yükle çalışıp hava talebine karşı maliyeti artırdığını tespit 

etmekte önemlidir. Bu grafiğin ortalama değeri ortalama 

verimi göstermektedir.

Profilin	optimize	edilmesi

Büyük aralıklarla değişen yükler farklı zamanlarda 

kullanılacak şekilde dağıtılır, yani talep daha stabil bir 

hale getirilirse, başka bir deyişle profil daha düzleşirse, 

basınçlı hava sisteminin verimi artar. Örneğin, eğer arıtma 

(basınçla temizleme) işlemi, tesisin ana bir üretim hattı veya 

departmanı çalışmıyorken gerçekleştirilirse, yük profili çok 

daha stabil bir hale getirilebilir.

Şekil 3 Basınçlı hava kullanımı ve potansiyel verim 



Bazı durumlarda, çeşitli yükleri sistemlere bölmek daha 

verimli olur. Örneğin, tüm diğer basınçlı hava tüketen 

ekipmanların aktif olmadığı, çalışma saatlerinin dışında 

aktif olan bir yük (talep) farklı bir kompresöre atanabilir ve 

bu sayede o yükün var olduğu saatlerde ana kompresör 

durdurularak, yarım-yüklü kapasitede verimsiz çalışması 

önlenebilir. Artık iki kompresör olmasına rağmen genel 

verimlilik hatırı sayılır miktarda artacaktır.

2.2. Aşama 2: Kaçakların Azaltılması

Kaçaklar üretilen basınçlı havanın %50’ye varan bir kısmının 

boşa harcanmasına sebep olabilir.  Kaçakların azaltılması 

verimi arttıran önemli faktörlerdendir. Tablo 3’de kaçakların 

maliyete olan etkisi gösterilmiştir.

2.2.1. Kaçakların ölçümü

Hava kompresörünün veya kolektörün hemen ardında 

konumlandırılan bir debimetre sayesinde, bütün basınçlı 

hava ekipmanları ve çıkış vanaları kapatıldıktan sonra basit 

bir ölçüm ile kaçaklar belirlenebilir. Buna benzer olarak, 

önceki adımda belirtildiği gibi yük profilinin çıktısı göz önüne 

alınarak kompresörler kapatıldıktan sonra sistem yükünün 

kaydedilen datası ile de kaçaklar ölçülebilir.  Debi ölçümü 

mümkün olmayan durumlarda kaçakları ölçmek adına iki 

farklı yol Ek C’de sunulmuştur.

2.2.2. Kaçakların bulunması

Kaçaklar çeşitli noktalarda oluşabilir. Bunlar:

•	 Hortum	ve	bağlantı	noktaları

•	 Borular	ve	bağlantı	noktaları

•	 Basınç	düzenleyicisi	(regülatörler)

•	 Açık	bırakılmış	vanalar

•	 Açık	bırakılmış	veya	izolasyona	sağlanmamış	ekipmanlar

•	 Dişli	bağlantı	parçalarının	dolgu	malzemeleri	ile	düzgün	

kapanmaması veya kirlenmesi

Kaçakları dinleyerek bulmaya çalışmak özellikle gürültümü 

ortamlarda güvenilmez bir uygulamadır ve bunun haricinde 

hava kaçak noktaların yerini tespit etmek için iki yöntem 

kullanılmaktadır. En kolay yöntem akıntının olduğu 

sanıldığı yere sabunlu su sürerek balonlaşma oluşumunu 

kontrol etmektir. Ucuz ve kolay bir yöntem olmasına 

rağmen çok zaman kaybettiricidir. İkinci yöntem ise 

ultrasonik debimetredir. Ultrasonik debimetre, noktasal bir 

kesinlikte, hızlıca, yüksek-basınçlı kaçakların yarattığı özel 

ultrasonik sinyallerini algılayarak bulur. Gürültülü fabrika 

ortamlarında çalışabilmesinden dolayı hiç bir ekipmanın 

çalışmasının durdurulmasına gerek yoktur. Bu debimetreleri 

kullanabilmek bazı teknik eğitimler gerektirir ama personel 

birkaç saat gibi bir sürede yeterli kullanma seviyesine 

ulaşabilir.

Cihazların tedarik imkanının olamaması takdirinde, bazı 

basınçlı hava servisi sağlayıcıları ultrasonik kaçak ölçüm 

programları sunmaktadır. Kaçaklar bulunduktan sonra, bu 

kaçakların sürekli takibi önemli bir husustur. Tavsiye edilen 

takip yöntemi renkli etiketlere kaçak bulunur bulunmaz 

etiketlemektir ve buna istinaden kaçak miktarına bağlı olarak 

birden ona varan bir değerlendirme aralığı verilmelidir. En 

büyük veya en yüksek öneme sahip kaçak ilk önce tamir 

edilmelidir.

2.2.3. Kaçakların tamiri

Kaçakların giderimi genelde bağlantı noktalarını sıkma veya 

değiştirme, borulardaki deliklerin kapatılması veya basınç 

regülatörü gibi zarar görmüş ekipmanın değiştirilmesini 

kapsar. Genelde, temizleme ve dolgu malzemesi 

uygulanması yardımcı olan faktörlerdendir. Bazı durumlarda 

ekipmanın değişimi şarttır.

2.2.4. Kaçak yönetimi

Kaçaklarının tamirinin ardından kaçak oluşumunu önlemek 

ve basınçlı hava sisteminin verimini korumak için bazı 

uygulamalar yapılabilir. Bunların bazıları:

•	Basınçlı	hava	ekipmanlarının	düzenli	bakımı	ve	basınçlı	

hava tüketim profilinin sürekli izlenmesi

•	Hava	borularının,	ara	noktaların	ve	valflerin	belli	aralıklarla	

kontrolü

•	Hava	kanallarında	fazla	baskıya	dayalı	kaçakların	

Tablo 3 Hava kaçağı, kaybedilen enerji ve delik yarıçapına bağlı maliyet 



olmaması için gerekli desteklerin konulması

•	Dağıtım	noktası	veya	basınç	regülatörlerinden	

kullanılmayanların çıkarılması

•	Personel	arasında	kaçaklar	için	bir	rapor	programı	

oluşturmak

Personeli	kaçakların	maliyeti	hakkında	bilgi	sahibi	yaparak	

kaçakları görür görmez uyarmaları konusunda bilgilendirmek

önemlidir ve bu kaçakların durumları ile ilgili bir tabelanın 

çalışma alanında bulunması önemli bir ayrıntıdır.

2.3.	Aşama	3:	Sabit	Basınç	Düşmesi

Basınçlı hava sistemlerinde basınç düşmesi verimi etkileyen 

önemli nedenlerdendir. Basınç düşmesi kompresör ile 

havanın kullanıldığı sistemin herhangi noktası arasındaki 

düşük basınç farkını temsil eder. Basınçlı havanın 

sistem boyunca akışı sonucunda sahip olduğu enerjiyi 

kaybetmesinden dolayı oluşur. Filtreler, kurutucular 

ve separatörler yüzünden bu kaybın belli kısmı geri 

dönülemezdir. Ancak, bu asgari basınç kaybını sabit tutmak 

için yöntemler vardır. İyi çalışan bir basınçlı hava sistemi, 

kompresör çıkışı ve havanın kullanıldığı tüm noktalar 

arasında %10’dan daha düşük bir kayıpla çalışır.

2.3.1. Basınç düşüşünün ölçümü

Kalibre edilmiş basınç göstergesi kullanarak, regülatörleri 

azami basınca ayarladıktan sonra,  kompresör çıkışındaki 

ve her regülatördeki basıncının ölçümüyle bulunur. Tüm 

regülatörlerde ölçüm yapıldıktan sonra, kaydedilen en düşük 

basınç belirlenir. 

Basınç düşümü ne kadar yüksekse, sistemin verimsizliği, 

yüksek basıncı sağlamak adına kompresör fazla 

çalışacağından dolayı fazla olacaktır. 

2.3.2.	Valfler

Genel olarak basınçlı hava sistemlerinde en çok kullanılan 

valfler bilyalı valfler ve sürgülü valfleridir. Bu iki tür kullanım 

yerine bağlı olarak tercih edilir. Bilyalı valfler akışın 

izolasyonu konusunda daha başarılıdır ve ikisi arasında daha 

az basınç düşümüne neden olurken, sürgülü valfler akışı 

kontrol etmekte daha başarılıdır.
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2.3.3. Borulama düzeni

Genelde kullanılan iki tür dağıtım düzeni vardır. Bunlar 

tekil sistem (Şekil 4) ve ring sistemidir (Şekil 5). En verimli 

sonucu almak adına, ring sistemler pratikte daha çok tercih 

edilirken, tekil sistemin de pek çok farklı uygulaması vardır. 

Basınçlı hava sistemlerinin mümkün olduğunca eklenti 

olmaksınız, standart tasarımda kalması, sistemin etkin 

çalışması için önemlidir. Örneğin boruların virajı arttıkça 

basınç düşümü de artacaktır. 

2.3.4. Boru yarıçapı

Basınçlı hava dağıtım ağındaki boru yarıçapı, sistemin 

basınç düşümündeki önemli faktörlerdendir. Daha küçük 

boru kullanımında enerji kaybı daha fazla yaşanır. Şekil 6’da 

yarıçapa bağlı güç kaybı sunulmuştur.

Boru yarıçapı ilk kurulum zamanında talep edilen kapasiteyi 

karşılayacak kadar geniş seçilmiş olsa da, talep arttıkça, 

sistem gereksinimini karşılayamayacak ve küçük kalacaktır.

Şekil	4	Yan	çıkışlı	tekil	boru	sistemi	

Şekil 5 Ring proses hattının çıkışı ile ilgili örnek

Basınç düşümü = Kompresör tahliyesi – Regülatördeki 

en düşük basınç

Basınçlı hava
kaynağı

Ek çıkış noktaları

Ek çıkış noktaları
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kullanım 
noktası

Kompresör yuvası
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Proses ring hattı

Boyahane



2.3.5. Basınç ayarı

Basınç düşmesi asgariye indirildikten sonra sistemde basınç 

düşüşü	ölçümünün	tekrarlanması	gereklidir.	Sistemdeki	

ekipmanların basınç gereksinimine dair Aşama 1’de 

anlatıldığı şekilde edinilen bilgileri kullanarak, gerekli basınç 

değerini belirleyebilirsiniz. 

2.4. Aşama 4: Hava Kolektörlerinin (Deposu) Gözden 

Geçirimi

Kolektörler ani basınçlı hava talebi olduğunda bu talebi 

karşılamak için bulunan depolardır. İstenildiği zaman hava 

kompresörleri kapatılıp, bu depolardaki yük kullanılabilir. 

Hava kompresörleri genelde bu kolektörleri kullanarak 

depolama yaparlar. Bu depoların boyutları ilk kurulduğu 

zaman yeterli büyüklükte olsa bile zaman içinde yeni 

ekipmanın kurulumu ve talebin artmasından dolayı yeterli 

gelmeyecektir ki, bu da kompresör üzerinde daha fazla talep 

yaratır.

Genellikle kompresör kontrol sistemleri sistemin basıncını 

ölçerek, basınç üst limite ulaşınca kompresörü durdurma 

ilkesi ile çalışır. Bu durumlarda basınçlı havaya olan 

herhangi bir talep bu kolektörlerden sağlanır.

Basınç belirlenen bir alt limite ulaştığında ise kontrol sistemi 

kompresörleri tekrar çalıştırarak basıncı tekrar artırır.

Eğer kolektör çok küçükse hava talebini karşılamak için 

kompresör gerekenden fazla çalışmak zorunda kalacaktır. 

Depolama kabiliyetini geliştirerek talebe uygun hale 

getirmek, kompresör kullanımını asgariye indirir, enerji 

kullanımını düşürür ve kullanıma bağlı yorgunluğu azaltır. 

Var	olan	bir	sistemde	hava	depolamasını	geliştirmek	için	iki	

yöntem kullanılabilir.

•	 Daha	büyük	bir	kolektör	yerleştirmek

•	 Talebi	karşılamak	adına	ikincil	bir	kolektör	koymak

Eğer sistem yıllar içinde ufak çaplı olsa da geliştirildi ise 

en iyi alternatif kolektörü değiştirmekten geçer. Tabii çok 

talepkar sistemlere ikincil bir kolektör koymak da iyi bir 

çözümdür.

2.5.	Aşama	5:	Separatörlerin,	Filtrelerin,	Kurutucuların	ve	

Valflerin	Bakımı

Nerdeyse bütün basınçlı hava sistemlerinde, basınçlı hava 

içerisindeki yağı, su buharını ve toz gibi parçacıkları yok 

etmek adına, farklı seviyelerde hava şartlandırma işlemleri 

uygulanır.

Genelde basınçlı hava sistemleri içinde şu özellikleri 

bulundurur:

•	 Kayganlaştırıcı	yağı	hava	akışından	ayıran	genellikle	

kompresörün bir parçası olan bir separatör

•	 Su	buharını	yoğuşturan	ve	havadan	ayıran	bir	kurutucu

•	 Genellikle	hava	kompresörünün	girişine	sabitlenmiş,	hava	

içindeki kirleticileri ayıran bir filtre

Gereken hava kalitesini kullanılan sistem belirler. Örneğin, 

yemek işleyen bir üretim hattı yüksek kalite basınçlı hava 

gerekesimi duyarken, mekanik parça üreten bir hattın 

arzuladığı kalite çok düşüktür. Gereğinden fazla kalitede 

basınçlı hava üretmek maliyetleri arttırır ve enerjinin fazla 

kullanılmasına neden olur.

2.5.1. Filtreler

Sık	aralıklarla	filtreleri	kontrol	etmek	ve	değiştirmek	gerekir.	

Tıkanmış filtreler basınçta ciddi miktarda düşüşe sebep olur 

ve enerji kaybı yaratır. Basınç düşümü, filtrelerin olduğu 

noktalara yerleştirilen göstergeler sayesinde takip edilip 

gerektiği takdirde değişimin sağlanmasında yardımcıdır. 

Şekil	6	Yarıçapa	bağlı	güç	kaybı

Kompresörün gereken basıncı = Ekipman için gereken 

azami basınç + Minimize edilmiş basınç düşmesi



Filtrelerdeki tıkanma durumu, basınçlı hava tüketim 

profilindeki beklenmeyen anormalliklerin takibi ile de 

belirlenebilir.

2.5.2. Kurutucular

Kurutucular	sistemin	en	başlıca	parçalarındandır.	Sıklıkla	

kullanılan üç tip kurutucu vardır: soğutmalı kurutucu, 

membran kurutucu ve kimyasal kurutucu. Kontrol sistemi 

entegre edilmiş soğutmalı ve kimyasal kurutucular, hava

talebinin durumuna ve enerji kullanımına göre kurutma 

sisteminin devreye girmesini sağlayarak, enerji tüketimini 

düşürmeye	yardımcı	olur.	Soğutmalı	kurutucuların	tersine	

kimyasal kurutucular doğrudan elektrik kullanmazlar. 

Onun	yerine	direk	basınçlı	havayı	etkileyerek	enerji	

kaybını azaltırlar. Kurutucuları incelerken bu detay göz 

önünde bulunmalıdır. Kimyasal kurutucular genelde, o an 

kurutucudan geçen anlık debi değerinden bağımsız olarak, 

belirli bir hacimdeki havayı düzenli periyotlarda kuruturlar. 

Çiğleşme noktası siwtch kontrol sistemleri ile (dependent 

dewpoint	switching	-	DDS)	kimyasal	kurutucuları	

güçlendirmek mümkündür. 

Bu sistemler kurutucu içindeki çiğleşme noktası sıcaklığını 

ölçüp, sadece gerektiği zaman kurutma sistemini 

güçlendirecektir ve bu yüzden basınçlı hava kaybını 

azaltacaktır.	Tipik	bir	sistem	için	55	kW	vida	kompresör	

ve kimyasal kurutucu kullanılıyorsa, çiğleşme noktası 

kontrolü yerleştirildiğinde yıllık %60’a varan bir tasarruf 

sağlanmaktadır. Ek D’de bunlarla ilgili örnekler sunulmuştur.

2.5.3. Tahliye valfleri

Manuel, disk ve zamanlı tahliye valflerini, yeni elektronik 

seviye algılayan tahliye valfleri ile değiştirip, boşa 

harcanan hava miktarını azaltmak gerekir. Tahliye valfleri, 

soğutucu-sonrası, kolektör, kurutucu ve filtreler gibi suyun 

yoğunlaştığı ekipmanların üzerine yerleştirilmelidir. Çeşitli 

tiplerde tahliye valfleri vardır, fakat hepsinin temel görevi 

ekipmanda yoğuşmuş halde olan suyu uzaklaştırmaktır. Bu 

valflerin uzun süre boyunca açık veya kısmen açık kalması, 

basınçlı hava kaybının artmasına neden olacaktır. Elektronik 

seviye algılayan valfler, bu kaçakları optimize eder.

2.6.	Aşama	6:	Kompresör	Seçimi

Basınçlı hava sistemlerinin verimliliğini arttırırken son göz 

önüne almamız gereken faktör, kompresörün optimize 

edilmesi ve uygun seçilmesidir. Bundan önceki aşamaların 
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öncelikli olarak olabilecek en iyi şartlarına ulaştırılması 

önerilmektedir.

2.6.1. Kompresör çeşitleri

Pistonlu	hava	kompresörü

Pistonlu	hava	kompresörü,	bir	silindir	içerisindeki	piston	

yardımıyla çalışır. Basınç pistonun her iki tarafında oluşur. 

Boyutları ve neden oldukları titreşimden dolayı genelde 

kompresörler arasında alması, kurulumu ve bakımı 

en maliyetli olanıdır. Bu dezavantajlarına rağmen, bu 

kompresörler yüksek basınç (13 bar basınç ve üstü) ve 

kaliteli hava sağlamakta çok başarılılardır. Ayrıca küçük 

uygulamalarda	en	verimli	olanlarıdır	(1-4	kW	arası).	

Vidalı	kompresör	

Vidalı	veya	çevirmeli	kompresörler	birbirine	geçmeli	sarmal	

vidaların, birbirlerine ters yönde hızlı bir şekilde hareketiyle 

basınçlı hava yaratır. Genellikle bu kompresörler alım ve 

kurulum açısından en ucuz olandır. Başka kompresörlerle 

kullanılmadıkları takdirde, kısmi yüklerde çok çabuk verim 

kaybederler. 

Vanalı	kompresör

Vanalı	kompresörler	pervaneleri	bir	eksantrik	yuva	içinde	

demir	kayan	vanadan	oluşur.	Vanalar	hava	paketleri	

oluşturarak pervanelerin dönmesiyle çıkış borusundan 

basınçlı	havanın	çıkma	prensibine	dayanır.	Vidalı	

kompresörlerle benzer verimliliğe sahiptir, ancak hava 

kalitesi daha yüksektir.

Santrifüjlü	kompresör 

Santrifüjlü	kompresör	yüksek	hızlı	dönen	çarklardan	oluşur.	

Gereken basınca ulaşmak için birden fazla çark gerekir. 

Kurulum ücretleri azdır fakat alması maliyetlidir çünkü 

hassas	kullanıma	dayalıdır.	Ayrıca	büyük	boyutlarda	(200kW	

ve	üstü)	daha	ekonomiktirler.	Yaklaşık	olarak	ortalama	%60	

verimde çalışırlar ve enerji tüketimleri göz önüne alındığında 

çok düşük duruş (turndown) zamanları vardır. 

2.6.2. Birden fazla kompresör kullanımı

Yük	profiline	bağlı	olarak	başka	boyutlarda	farklı	

kompresörler kullanmak daha verimli sonuçlar doğurabilir. 



Örneğin, yük profiline göre belli bir seviyede, çok az 

değişimler gösteren, sürekli bir hava talebi varsa, sabit 

hızlı bir vidalı kompresör mevcut olan bir tesiste, buna 

ek olarak değişken debili, vidalı veya vanalı kompresör 

kullanımı dalgalanan talebi daha iyi karşılarken, sabit vidalı 

kompresörü ise ana yükü karşılar.

 

2.6.3. Kompresör kontrol sistemleri

Kompresörler için değişik kontrol sistemleri mevcuttur. Şu 

an en verimli sistemi kullanmıyor veya hiçbir kontrol sistemi 

kullanmıyor olabilirsiniz.

Başlatma/Durdurma

Bu metot basınç düşümünde kompresörü çalıştırır ve basınç 

istenilen seviyeye geldiğinde kompresörü durdurur. Talepte 

sürekli artışın veya dalgalanmanın olduğu yerlerde,

kompresörün başlatma ve durdurması çok sık olup 

kompresöre zarar vereceğinden (bakım masraflarını artırır), 

kullanılmaz.

Kompresör çalışmadığında enerji kazancı sağlansa da, 

kompresör tekrar çalışana kadar asgari bir basınç değerinin 

sağlanabilmesi için, kolektörü gerektiğinden daha yüksek bir 

basınçla doldurmalıdır.  

Yükleme/Boşaltma

Bu metodu kullanarak kompresör sistemi istenilen basınca 

getirir, sonrasında kompresör motoru sabit bir hızda 

çalışırken kompresör devre dışı kalır. Böylece kompresör 

uzun bir süre boyunca daha düşük güç harcar, motor ise 

tam güç yükünün %15 ile %35’i arasını kullanabilir ki, bu 

durum da verimsizliğe yol açabilir. Şekil 8’de kompresörler 

için yükleme/boşaltma durumdaki harcanan güç ile ilgili 

grafik sunulmuştur. Grafikte görüldüğü üzere boşaltma 

durumunda bile kompresör gücün yaklaşık 30%’unu 

kullanmaktadır. Bu zaman boyunca, kompresör boşaltma 

devresine girdikten hemen sonra, yağ ayırıcı fazla yağı dışarı 

püskürtmek için çalışır. Bu durum kompresörün yarı güçte 

çalışmasına neden olur; yani boşaltma durumunda bile hatırı 

sayılır bir enerji kullanılabilir haldedir.

Kısma/Daraltma

Kısma kontrolü, iç valfin açıklık derecesini ayarlayarak, 

kompresöre giren havanın miktarını kontrol etmek prensibine 

dayanır. Bu metot vidalı ve vanalı kompresörlerin ancak %70 

ve üstü bir yükte çalışması durumunda etkilidir.

 

Tablo 4 Hava kompresör çeşitlerinin avantajları ve dezavantajları

Şekil	8	Yük	ve	yüksüzlük	durumuna	bağlı	kompresörün	güç	eğrisi

Şekil	7	Yük	profiline	uygun	sabit	hızlı	ve	değişken	hızlı	kompresör	

kurulumu



Santrifüjlü	kompresör	kontrolü

Santrifüjlü	kompresör	kontrolü	daraltma	yöntemi	ile	birlikte	

ortamda dolaşan havanın yükünden etkilendiği ve havanın 

dış ortama doğru boşaltılması prensibine de ihtiyaç duyduğu 

için aralarındaki en karışığıdır.

Değişken hızlı vidalı kompresör 

Değişken hızlı vidalı kompresörler değişken hava talebinin 

tamamını karşılamak adına motor hızı kontrolü ile valf 

kapaklarının tamamen açık kalmasını sağlar. Temel talebi 

karşılayan, ideal verimde sürekli hava sağlayan kompresörle

beraber çalıştıklarında, değişken ve sabit hızlı kombinasyon, 

uygulamada, dalgalanan hava taleplerini karşılamak için

ideal ve en verimli sistem olarak karşımıza çıkar.

Akışa bağlı kompresörün güç tüketimi

Kompresörün güç tüketimi hava akışına (debiye) bağlı olarak 

ciddi oranda değişir. Şekil 9’da çeşitli kompresör kontrol 

sistemleri için güç-akım grafiği sunulmuştur. Bu grafik, 

çeşitli kompresör kontrol sistemlerinin düşük hava akışı 

seviyelerinde kompresör verimini ne şekilde etkilediklerini 

gösterir. Eğri kompresörün sağladığı debi değeri 

değiştiğinde, güç tüketiminin (azami güce göre) ne şekilde 

olduğunu gösterir. Kompresör eğrisi ne kadar aşamalı ise, 

kısmi yüklerde o kadar verimli çalıştığı söylenebilir. 
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2.6.4. Kompresör bakımı

Enerji veriminin devamlılığı için sürekli bakımların yapılması 

gerekmektedir. Giriş havası filtrelerinin tıkanmamış, 

soğutucuların temiz ve düzgünce yağlandığına dikkat ediniz.

2.6.5. Değişken hız sürücüsü

Değişken hız sürücüleri çoğu tedarikçi tarafından fabrikalara 

uygun olarak sunulmaktadır ve bu motorlar vidalı ve vanalı 

kompresörlerle uygulanabilir. Bu motorlar istenilen oranda 

talebi karşılamak için gerekli hızlarda çalışmayı mümkün 

kılar. Bu metot ciddi bir miktarda enerji verimi sağlar. Ancak, 

değişken hız sürücüleri hava talebinin değiştiği sistemlerde 

kullanılabilir.	Sürekli	tam	güç	çalışacak	sistemlerde	bu	tür	

sürücüler daha fazla enerji harcanmasına neden olur. Bazı 

şirketler ilk yatırım maliyetinden dolayı bu tür sürücüler 

yerine birden fazla sabit yük sağlayacak kompresör 

kullanmayı tercih edebilirler.

2.6.6. Çok aşamalı kompresör 

Çok aşamalı yapı vidalı ve santrifüjlü kompresörlerin verimini 

arttırmak için kullanılabilir. Bu aşamalar arasına ekstra 

soğutma sistemleri, sonraki aşamaların verimini arttırmak 

için konulabilir.

2.6.7.Kompresörün çalışma koşulları

Kurulumunu yapmak istediğiniz kompresörün seçiminin 

ardından, bu kompresörün servis gereksiniminin 

karşılanacağından ve çalışacağı koşulların, gereksinimlerine 

uygun olduğundan emin olmanız gerekmektedir. 

2.6.8. Konum

Yeni	hava	kompresörünün	kurulacağı	konum	önemlidir.	

Ekipmanın bakımı için yeterli miktarda alan bulunması 

gerekmektedir. Ayrıca kompresör fabrikaya olabildiğince 

yakın olmalıdır. Eğer kompresör fabrika dışında veya 

ana binaya bağlı ayrı bir bölümdeyse, buralar mümkün 

olduğunca en yoğun gölge içeren yerler olmalıdır. Bu 

gölgelik kısım olarak genelde ana binaya göre güney cephe 

tercih edilir.

2.6.9. Giriş hava sıcaklığı

Düşük giriş havası sıcaklığı kompresörün daha verimli 

çalışabilmesi için önemlidir. Bölüm 5.5’de (çözüm 2) bu 

sıcaklığın çalışma verimine etkisi ve ne boyutta enerji 

tasarrufları sağlandığı sunulmuştur. Kompresörler ciddi 

miktarda ısı üretir. Bu ısı soğutma kuleleri (su-soğutma) veya 

ısı çıkış egzosları tarafından ortamdan uzaklaştırılmazsa, 

Şekil 9 Döner yağlanmış hava kompresörlerinin farklı kontrol 

sistemlerindeki performansı



ciddi	miktarda	enerji	kaybı	yaşatır.	Yeni	kompresör	

seçiminde giriş havasının olabilecek en düşük sıcaklıkta 

olacağı, ayrıca çalışma sonucunda oluşan ısı enerjisinin 

ideal şekilde uzaklaştırılıp atmosfere verilebileceği 

lokasyonu seçmek önemlidir.

2.6.10. Güç

Kompresörler için uygun elektrik altyapısının varlığı 

gerekmektedir. Kompresörleri çalıştıran güç panosunda, 

kompresörlerin elektriğini kaldırabilecek güç limitlerine 

dikkat edilmeli, uygun kablolar ve elektronik komponentler 

seçilerek, tüm ekipmanların gerekli izolasyonları 

sağlanmalıdır.

2.6.11.	Su

Kompresörleri gerektiği durumda soğutmak için, uygun suya 

erişime ihtiyaç vardır. Bu suların yeterince soğuk olması ve 

bu suları taşıyan kabloların güneşten uzak olması tavsiye 

edilir.

2.6.12. İstim boşaltma sistemi

Hava kompresörleri genellikle bir istim boşaltma sistemi ile 

donatılmışlardır. Bu yoğuşmuş nemin veya yağın filtre ve 

benzeri tutuculardan uzaklaştırılması için kullanılır. Bu atık 

boşaltılmazsa zaman içinde sisteme zarar verecektir.

2.7 Aşama 7: Gelişimi Ölçmek/Takip Etmek

Bu aşamaları uygulayarak bir basınçlı hava sisteminin 

verimliliğini arttırmak için gereken pek çok şeyi yapmış 

bulunursunuz. İlgili aşamaların ardından, ölçümleri 

tekrarlayıp, sonuçları eski kullanım durumundaki değerlerle 

karşılaştırmak,	süreci	takip	etmenizi	sağlayacaktır.	Sonuçları	

karşılaştırarak sistemin çalışması sırasında harcanan 

enerjideki	düşüş	belirlenebilir	([kW]/[L/s])	ve	böylelikle	enerji	

maliyetlerinde azalma olacaktır.

Ek A: Basınçlı hava sistemlerine genel bakış

Basınçlı hava sistemleri birden fazla ana aşamadan oluşur: 

Sıkıştırma	–	havanın	basınç	altına	alınması;	Şartlandırma	–	

hava kalitesinin arttırılması, Depolama – depolanmış havanın 

ihtiyacı karşılayacak seviyede olması ve Dağıtım – havanın 

borular	ile	dağıtımı.	Sistemin	her	bir	bileşeni,	temiz,	kuru,	

basınçlı havayı, basınçta büyük dalgalanmalar olmaksızın, 

her bir kullanım noktasına iletmek için vardır. Her hangi bir 

bileşen verimsiz çalışıyorsa sistemin performansı düşer ve 

maliyet artar. 

Her bileşen hakkında kısa açıklamalar aşağıdaki gibidir:

•	 Giriş	hava	filtresi:	İçeri	giren	havayı	temizleyerek	

kompresöre parçacıkların girmesini engeller. Genellikle 

kompresörle beraber gelir.

•	 Kompresör:	Havayı	küçük	hacimlerce	sıkıştırır	ve	basıncı	

arttırır.

•	 Motor:	Kompresörü	sürer	–	ayrıca	ana	işletici	(muharrik)	

olarak da bilinir.

•	 Kompresör	kontrolörü:	Kompresörün	çıkışını	kontrol	eder.	

Mikroişlemci, elektromekanik veya pnomatik bazlı olabilir. 

Gelişmiş kontrolörler makine koruması ve veri yönetimi 

sağlar

•	 Son	soğutucular:	Sıkıştırma	havayı	sıcak	ve	nemli	yapar.	

Bu sistemler havayı soğutarak havanın içindeki su buharının 

yoğunlaştırılıp uzaklaştırılmasını sağlar. 

•	 Separatör:	Havadan	sıvı	kalıntılarını	ayırır.

•	 Kolektör:	Talep	halinde	bu	talebi	hızlıca	karşılamak	adına	

büyük miktarda basınçlı hava depolar.

•	 Hava	kanalı	filtresi:	Hava	akışı	içerisinden	sıvı	ve	katıyı	

ayırır.	Sistemin	içine	monte	edilir.

•	 Kurutucu:	Kimyasal	veya	soğutma	yoluyla	basınçlı	hava	

içindeki	nemi	yok	eder.	Soğutucular	yoğunlaşmamış	su	

buharını yoğunlaştırarak sıvı hale getirir ve sistemden 

uzaklaştırılmasını sağlar. Kimyasallar ise suyu emen pudra 

veya jel şeklindedir.

•	 Nem	tutucusu:	Basınçlı	hava	içerisinde	yoğunlaşmış	

su	buharını	toplar	ve	çıkarır.	Son	soğutucu,	kurutucu	ve	

separatörlerin iç parçalarındandır.

•	 Dağıtım	boruları:	Bileşenleri	birbirine	bağlar.	Ana	

sistemden havayı, yan dallara dağıtarak bunlara bağlı farklı 

araçlara iletir. 

•	 Basınç	düzenleyicisi	(regülatör):	Hava	basıncını	ve	değişik	

noktalardaki hava akımını kontrol eder.

Ek B: Kompresörün enerji kullanımını öngörme yöntemleri

Aşağıda verilen iki yöntem kullanılabilir. Elektriksel 

parametreleri ölçen cihazların kalifiye elektrik çalışanları 

tarafından kurulmasına dikkat edilmelidir.

Yöntem	1

Uygun bir güç/enerji analizörü veya uygun ölçüm cihazları

ile bir test periyodu boyunca kompresörün çektiği ortalama 

gücün	ölçümü	(kW)	veya	aynı	zaman	aralığında	harcanan	

enerjinin	kWh	ölçümünün	yapılmasıdır.



Yöntem	2

Eğer kompresör sabit bir yük ile çalışıyor ise, kompresörün 

üç fazlı akımında yapılan bir ölçüm, enerji tüketimini 

belirlemek için kullanılabilir. Klamp şeklinde ampermetre 

kullanılarak her faz için anlık akım ölçülür ve ortalama bir faz 

akımı hesaplanabilir. Bu üç faz devresi için güç:

Eğer,

E	=	sağlanan	gerilim	(genelge	415	V)

lav = ortalama faz akımı (amper)

güç(W)	=	1.732	x	E	x	lav	x	güç	faktörü

Güç faktörü genelde tam yükte 0.85, yarı yüktür 0.7 ve 

yüksüz durumda 0.2 olarak alınır. 

Aylık	enerji	tüketimi	(kWh)	=	güç	(kW)	*	aylık	çalışma	saati

Kompresörün güç tüketimi ile ilgili kesin değerlendirme, 

“tam yükte” ve “yüksüz durumda” ölçümlerin yapılıp, güç 

değerinin hesaplanması ile yapılabilir. Ardından bu değer 

kompresörün çalıştığı süre (saat) ile çarpılarak yıllık enerji 

tüketimi	(kWh/yıl)	bulunur.

Alternatif olarak, bazı modern kompresörler kontrol 

sistemlerinde	kWh	biriminde,	toplam	enerji	tüketimi	kaydını

tutar. Bu kayıt belirli aralıklarla okunarak yıllık tüketim değeri 

hesaplanabilir.

Ek C: Kaçakların ölçümü

Bu bölüm basınçlı hava sistemlerindeki kaçakları ölçmek 

için bir yöntem önermektedir.

Yöntem	1

1. Kompresörün sistemi, kompresörün durma noktasına 

gelene kadar basınçlandırması sağlanır. Eğer kompresör 

ASLA	durma	noktasına	kadar	varamıyorsa	(maksimum	

sistem	basıncı)	kaçak	ÇOK	BÜYÜK	seviyelerdedir.

2. Eğer belli bir süre sonrası kapanıyorsa bu süreyi ölçün. 

Testo Çözümü Basınçlı hava sistemleri

3. Kaçan hava miktarı aşağıdaki formül ile ön görülebilir 

(F.A.D.	=	Free	Air	Delivery	–	Serbest	Hava	Tahliyesi):

Yöntem	2

1. Kolektör basıncı, azami çalışma basıncına gelene kadar 

kompresörü çalıştırın. 

2. Kompresörü kapatın ve kolektör basıncının, örneğin 100 

kPa	kadar	düşmesi	için	geçen	süreyi	ölçün	(basınç	düşüşü	

en az kompresörü testin ikinci yarısı için tekrar devreye 

girmeye itecek kadar olmalıdır).

3.	Kompresörü	tekrar	çalıştırın	ve	100	kPa	basınç	kaybını	

telafi ettiği süreyi ölçün.

4. Kaçan hava miktarı aşağıdaki matematiksel formül ile 

öngörülebilir.

TESTO	ÇÖZÜMLERİ	-	HAVA	KALİTESİ	ÖLÇÜMÜ

Basınç altında 

çiğleşme noktası ölçüm 

transmitteri 

testo 6740

•	-45	ºCtpd	ile	+30	ºCtpd	arası	basınç	altında	çiğleşme	

noktası değerlerini ölçmek için özel tasarım

•	 Testo	polimer	nem	sensörü	ile	yüksek	doğruluk	ve	uzun	

süreli stabil kullanım

•	 Ekranı	ve	tuş	takımı	ile	rahat	kullanım

•	 4…20	mA	(2	telli)	analog	çıkış	ve	opsiyonel	2	adet	entegre	

switch çıkışlı alarm modülü

•	 350	derece	dönebilir	mekanizma	ile	ekranın	ideal	şekilde	

konumlandırılması

•	 Rahat	işletim	için	gösterge	(opsiyoneldir)

•	 Eser	miktarda	nem	değerlerinde	ayar	yapmak	için,	pahalı	

çiğleşme noktası aynası gibi referans cihazların kullanımı 

olmadan, sahada 2-noktalı ayar imkanı

Kaçak	miktarı	(I/s)	=	(	FAD	Kompresör	(I/s)	x	Basıncın	

arttığı zaman (s) ) / ( Basıncın düştüğü zaman(s) + 

Basıncın arttığı zaman(s) )

Kaçak	miktarı	(I/s)	=	(	FAD	Kompresör	(I/s)	x	Açık	

Kalma	Süresi	(s)	)	/	(	Kapanma	süresi	(s)	+	Açık	kalma	

süresi (s) )



Endüstriyel nem transmitteri 

testo 6681 

•	Analog	çıkış	sinyali	de	dahil	

olmak üzere, sistemdeki tüm 

haberleşme sinyali için özel 

ayar imkanı ideal sahada ayar 

konsepti

•	Profibus,	Ethernet,	röle	

ve analog çıkışlar sayesinden pek çok farklı otomasyon 

sistemine optimum entegrasyon imkanı

•	 Cihazın	kendi	durumunu	izlemesi	(self-monitoring)	ve	

erken uyarı imkanı sayesinde, uzun süreli sistem erişimi ve 

güvenilirliği

•	 Gerekli	olabilecek	her	türlü	nem	parametresini	hesaplama	

ve sunma (mutlak nem, bağıl nem, çiğleşme noktası sıcaklığı 

vb.)

•	 P2A	yazılımı	sayesinde	parametrizasyon,	ayar	ve	analiz	ile	

zamandan ve devreye alma & bakım maliyetlerinden tasarruf

•	 Çoklu	dil	desteğine	sahip	ekran	(opsiyonel)

•	 Sağlam,	kolay	temizlenebilir	metal	kasa

Hava debisi ve tüketim ölçümü

testo 6441

•	Boru	Yarıçapı:	DN	15	(1/2”)

•	Ölçüm	Aralığı	(dinamik	1:300):	0.25-75	

Nm3/h

•	Kılavuz	Boru:	Entegre	dişli	vida	(her	iki	

tarafta)

•	Materyal:	R1/2,	dış	vida	dişi	ve	kılavuz	

borusu paslanmaz çelik 1.4301

•	Kılavuz	borunun	boy	ölçüsü:	300mm

•	Ağırlık:0.9	kg

•	Entegre	totalizör	ile	ekstra	analiz	ünitesine	ihtiyaç	

duymadan toplam tüketim ölçümü

Basınçlı hava sayacı

testo 6442

•	Boru	Yarıçapı:	DN	25	(1”)

•	Ölçüm	Aralığı	(dinamik	

1:300): 0.75-225 Nm3/h

•	Kılavuz	Boru:	Entegre	dişli	vida	(her	iki	tarafta)

•	 Materyal:	R1,	dış	vida	dişi	ve	kılavuz	borusu	paslanmaz	

çelik 1.4301

•	 Kılavuz	borunun	boy	ölçüsü:	475	mm

•	 Ağırlık:	1.1	kg

•	 Entegre	totalizör	ile	ekstra	analiz	ünitesine	ihtiyaç	

duymadan toplam tüketim ölçümü

Basınçlı hava sayacı

testo 6443

•	Boru	Yarıçapı:	DN	40	(1	1/2”)

•	Ölçüm	Aralığı	(dinamik	

1:300): 1.3-410 Nm3/h

•	 Kılavuz	Boru:	Entegre	dişli	vida	(her	iki	tarafta)

•	 Materyal:	R1	1/2,	dış	vida	dişi	ve	kılavuz	borusu	

paslanmaz çelik 1.4401

•	 Kılavuz	borunun	boy	ölçüsü:	475mm	(kısaltılmış	boru	

ölçüleri) 

•	 Ağırlık:	3.0	kg

•	 Entegre	totalizör	ile	ekstra	analiz	ünitesine	ihtiyaç	

duymadan toplam tüketim ölçümü

Basınçlı hava sayacı 

testo 6444

•	Boru	Yarıçapı:	DN	50	(2”)

•	Ölçüm	Aralığı	(dinamik	

1:300): 2.3-700 Nm3/h

•	Kılavuz	Boru:	Entegre	dişli	

vida (her iki tarafta)

•	 Materyal:	R1	1/2,	dış	vida	dişi	ve	kılavuz	borusu	

paslanmaz çelik 1.4401

•	 Kılavuz	borunun	boy	ölçüsü:	475mm	(kısaltılmış	boru	

ölçüleri) 

•	 Ağırlık:	3.8	kg

•	 Entegre	totalizör	ile	ekstra	analiz	ünitesine	ihtiyaç	

duymadan toplam tüketim ölçümü

Basınçlı hava sayacı

testo 6446

•	6.7-27500	m³/h	(DN65-DN250	veya	2	1/2”-10”	çap	

değerine göre ölçüm aralığı değişir) ölçüm aralığında norm 

hacimsel debi ölçümü; Nm3 biriminde toplam tüketim 

ölçümü, sıcaklık °C ölçümü,



•	Galvanize	çelik	ve	paslanmaz	çelik	

arası materyal seçimi

•	Maksimum	ölçüm	doğruluğunun	

sağlanması için, sensör elemanı 

kılavuz borunun çapına göre ideal 

olarak konumlandırılır

•	Farklı	sinyal	çıkışlarının	yardımı	ile	

yüksek esneklik:

-Analog çıkış 4-20 mA (4 telli)

-Puls	çıkışı

-2 kontak çıkışı (parametre edilebilir: tüketim veya hacimsel-

debiye bağlı olarak, normalde açık/kapalı, histeresiz, 

pencere fonksiyonları)

•	 Entegre	totalizör	ile	ekstra	analiz	ünitesine	ihtiyaç	

duymadan toplam tüketim ölçümü

•	 LED	ekranlı,	kolay	kullanım	tuşları	ile	operasyon	menüsü

•	 Temizlenebilir	sensör

Daldırma tipi basınçlı hava sayacı 

DN40-DN300

testo 6448

•	Basınç	altında	montaj,	demontaj	ve	

işletime alma imkanı

•	160	m/s’e	kadar	hava	akış	hızı	ölçüm	

sensörü; çap bilgisi girilerek DN40-DN300 

hatlarda	debi	ölçümü	[Nm3/h],	toplam	

tüketim	[Nm3]	ve	Sıcaklık	[ºC]	ölçümü	

•	Geri	tepme	koruması	ve	küre	valfi	

sayesinde hızlı, güvenli kurulum ve sökme kolaylığı. 

Böylelikle, tek bir ürünle birden fazla bölgeyi rahatlıkla 

ölçebilir, debimetreyi mobil/yarı-sabit olarak kullanabilirsiniz.

•	 Farklı	sinyal	çıkışlarının	yardımı	ile	yüksek	esneklik:

-Analog çıkış 4-20 mA (4 telli)

-Puls	çıkışı

-2 kontak çıkışı (parametre edilebilir: tüketim veya hacimsel-

debiye bağlı olarak, normalde açık/kapalı, histeresiz, 

pencere fonksiyonları)

•	 Entegre	totalizör	ile	ekstra	analiz	ünitesine	ihtiyaç	

duymadan toplam tüketim ölçümü

•	 LED	ekranlı,	kolay	kullanım	tuşları	ile	operasyon	menüsü

•	 Temizlenebilir	sensör

Testo Çözümü Basınçlı hava sistemleri

Enerji	izleme	için	ideal	çözümünüz:	testo	Saveris	

Veri	İzleme	ve	SCADA	sistemlerinin	tasarımı	ve	kullanımı,	

zorlu, genelde ileri seviye mühendislik bilgisi isteyen ve 

kompleks uygulamalardır. Her bir uygulama size özel 

yazılacağı için özellikle ilk yatırım maliyetleri oldukça 

yüksektir. Bu tarz bir izleme yazılımına sahip olabilmeniz 

için, ya konusunda uzman bir yazılım ve otomasyon 

ekibiniz olmalı ya da uzman bir yazılım firması ile birlikte 

çalışmanız gerekmektedir. Ayrıca programın tasarlanması, 

sisteminize entegre edilmesi, test edilmesi, revizyonları 

ve eğitimi oldukça uzun ve zahmetli bir süreçtir. Enerji 

izleme sistemlerinin kendilerini kompanze etme süreleri 

düşünüldüğünde, bunun uzun vadeli bir yatırım olduğu 

açıktır. Bu sebeple al-unut diye nitelendirebileceğimiz bir 

cihazdan değil, uzun süreli interaksiyonda bulunacağınız 

bir sistem ve bunu size sağlayacak bir partnerden 

bahsediyoruz. Bu sebeple size özel olarak tasarlanmış 

bir sistem, daha yüksek seviyede kişiselleştirilmiş gibi 

görünse de, sistemi tasarlayan kişiye ve tasarlandığı 

andaki koşullara maksimum seviyede bağlıdır. Bu koşullara 

bakıldığında ilk anda o anki sistemin büyüklüğü, kullanılan 

yazılım modülleri, kontrol bilgisayar donanımlar ve işletim 

sistemleri akla gelir. Bu doğrultuda bakıldığında sistemin 

sadece ilk yatırım maliyeti yüksek olmakla kalmayacak, 

aynı zamanda bakım, servis ve geliştirme hizmetleri için 

sizi tasarım koşullarına bağımlı kılacaktır. Bu da bakım, 

servis ve geliştirme maliyetlerinizi ciddi oranda arttıracaktır. 

Maalesef bu maliyetler ilk yatırım kararı verilirken bazen 

göz önünden kaçmaktadır. Nihai hedefi enerji tüketimlerini 

izleyerek kontrol altına almak ve azaltmak olan bir enerji 

izleme sisteminin, ilerleyen süreçte görünmeyen maliyetler 

çıkarması son derece istenmeyen bir durumdur.

Enerji İzleme, sadece belirli bir ölçekten büyük firmalar 

değil, küçük ve orta ölçekli firmalar için de giderlerini 

azaltmak ve verimliliklerini arttırmak için son derece 

önemlidir. Ayrıca sadece üretim yapan endüstriyel tesisler 

değil, tüm işletmeler için enerji izleme artan kaynak tüketim 

maliyetleri ile dikkat çekici bir konsept haline gelmiştir. 

Aydınlatmalar, genel olarak elektrik tüketimleri, ısıtma 

ve soğutma sistemlerinin performansı, basınçlı hava su, 

buhar gibi enerji kalemlerinin tüketimleri, havalandırma 

sistemlerinde fan performansları ve filtre tıkanıklıkları ve 

pek	çok	daha	verilebilecek	örnek,	Enerji	İzleme	Sistemleri	

konsepti altında ölçeği ne olursa olsun firmaların ilgi 

alanındadır.	Yüksek	yatırım	maliyetli	ve	teknik/mühendislik	



testo	Saveris	veri	izleme	sistemi

bilgisi gerektiren komplike sistemler, özellikle orta ve 

küçük ölçekli firmalar için “korkutucu” veya “lüks” 

görülebilmektedir.	Oysa	ki	bunun	bir	ihtiyaç	olduğu	oldukça	

açıktır.

Siz	de	karmaşık	ve	maliyetli	Enerji	İzleme	çözümlerinden	

yıldıysanız, Testo sizin için basit, kolay kurulabilir ve 

geliştirilebilir, pratik ve uygun fiyatlı bir izleme sistemi 

çözümü	sunuyor;	testo	Saveris.	Ortam	iklimlendirme	ve	

çalışma koşullarının izlenmesi, havalandırma tesisatlarında 

fan üfleme hızlarının kontrolü, enerji üretim sistemlerinde 

giriş havası iklimlendirme uygulamaları, temiz oda 

uygulamalarında filtre tıkanıklığı kontrolü, basınçlı hava 

tüketimi izlenmesi ve benzeri pek çok uygulamada yüksek 

adetlerde veri oluşmaktadır. Tüm bu uygulamaların 

ortak ihtiyacı parametrelerin izlenmesi, merkezi olarak 

kaydedilmesi, raporlanıp dokümente edilmesi ve istenmeyen 

durumlar daha oluşmadan alarm yönetimi ile bildirim 

alınmasıdır.

Testo	Saveris	tüm	bu	ihtiyaçları	bünyesinde	toplar:

•	 Testo	Saveris	kablolu	(standart	Ethernet)	ve	kablosuz	

probları ile bu iletişim teknolojilerinin bir arada 

kullanılabilmesi sayesinde, kurulum ve devreye almada 

maksimum esneklik sağlar. 

•	 Saveris’in	radyo	frekanslı	probları	pillidir.	Ayrıca	Ethernet	

haberleşme ekipmanları da kendi adaptörleri, pek çok 

tesiste	standart	kabul	edilen	24V	DC	besleme	veya	

Ethernet	bağlantısı	üzerinden	(PoE)	beslenebilirler.	Veri	

iletişimi kablosuz radyo frekansı ya da standart Ethernet 

kabloları	üzerindendir.	Böylelikle	Saveris	minimum 

kablolama, inşaa ve bakım gideri ile işletim maliyetlerinizi 

düşük tutmanıza yardımcı olur. 

•	 Testo	Saveris,	sıcaklık,	nem,	aydınlatma	şiddeti,	CO2,	

basınç, fark basınç, hava hızı ve debisi, basınçlı hava 

tüketimi vb. hemen her türlü parametrenin doğrudan 

kendi probları ile ölçülmesine veya sisteme entegre 

edilebilmesine imkan tanır. Dahili ve harici prob seçenekleri 

ile, örneğin -190 derecelerdeki azot tanklarından, +1000 

derecelerdeki ısıl proseslere kadar tüm uygulamalara 

cevap verebilir.

•	 Saveris	tamamen	sizin	ihtiyaçlarınıza	göre,	“terzi usulü” 

konfigüre edilir ve hizmetinize sunulur. Modüler prob 

seçeneleri	ve	bir	Baz	Ünite	ile	150	uç	ölçüm	noktası	

desteği ile, istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde sistemi 

değiştirebilir, yeni ihtiyaçlarınıza göre çalıştırabilirsiniz. 

•	 Sesli,	ışıklı,	e-posta ve SMS üzerinden ön-alarm ve alarm 

opsiyonları sayesinde istenmeyen durumlar daha ortaya 

çıkmadan sizi bilgilendirir, süreçlerinizin etkilenmemesi için 

size yardımcı olur. 

•	 Saveris	sisteminin	Baz	Ünitesi	sistemin	beynidir.	Tüm	

ölçüm verileri önce sahadaki problara, ardından Baz 

Üniteye	ve	ardından	bilgisayardaki	Microsoft	SQL	veri	

tabanına kaydedilir. 3 aşamalı bu kayıt sistemi maksimum 

veri güvenliği sağlar. Ayrıca bilgisayar çalışmıyorken bile, 

kanal	başına	40.000	adetlik	veri	hafızası	ile	Saveris	Baz	

ünite ölçüm sisteminin uzun süre boyunca çalışmasını 

sağlar. 

•	 Saveris	tüm	raporlamayı	sizin	için	yapar.	Otomatik	PDF	

rapor tanımlamaları ile, istediğiniz bölgelerin ölçüm 

sonuçlarını ve alarm kayıtlarını günlük, haftalık ve aylık 

olarak sizin için raporlar. Bu raporları belirlediğiniz 

adreslere e-posta ile gönderir. Böylece dokümantasyon 

için harcadığınız zamandan ve emekten tasarruf 

edersiniz.

testo	Saveris	veri	izleme	sistemi	



www.testo.com.tr

Testo Çözümü Basınçlı hava sistemleri

Daha fazla bilgi

Basınçlı hava sistemlerinde enerji verimliliği ile ilgili tüm 

sorularınız ve daha fazla bilgi için www.testo.com.tr adresini 

ziyaret edebilir, 0212 217 01 55 no’lu telefondan bize 

ulaşabilirsiniz.
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•	 Farklı oluşturulabilecek projeler, hem bir ölçüm 

uç noktasına verebileceğiniz farklı isimlendirmeler 

ve alarm bilgileri, prob gruplarına erişim haklarını 

düzenleyebilmeniz gibi özellikleri ile, her bir projeyi ayrı 

ayrı değerlendirmenize ve analiz etmenize imkan tanır. 

Merkezi	Microsoft	SQL	veri	tabanı	sayesinde	dilerseniz	

tüm projeleri, dilerseniz yalnızca birini inceleyebilirsiniz.

•	 Saveris	yazılımı	sunucu-istemci prensibine göre 

çalışır. Buna göre istediğiniz kadar bilgisayara izleyici 

veya istemci yazılımlarını kurabilir, her bir bölüm, 

departman veya enstitünün ilgili verilere ulaşmasını 

düzenleyebilirsiniz.

•	 Saveris	sistemi	yerel	ağ	yapılarına	ek	olarak,	VPN	

gibi ağ yapılarında da sorunsuzca çalışabilmektedir. 

Böylece farklı binalarda, hatta farklı tesislerden 

gerçekleşen tüm çalışmaları merkezi olarak kaydedebilir 

ve arşivleyebilirsiniz.

Hakkımızda

Testo	Elektronik	Ltd.Şti.	10/03/2000	tarihinde	Alman	

Testo AG’nin Türkiye satış, servis ve kalibrasyon ofisi 

olarak kurulmuştur. Testo, genel fiziksel değişkenler 

için endüstriyel, test ve ölçüm cihazları üreten bir 

firmadır.	Ürün	gamı	içerisinde,	portatif	ve	sabit	

sıcaklık, nem, basınç, hava hızı, baca gazı, ortam 

havası	kalitesi	(CO/CO2),	ışık	ve	gürültü	şiddeti,	pH/

iletkenlik ve devir ölçüm cihazları bulunmaktadır.

Dünyada Testo

30 bağlı şirketi ve 80 dağıtım ortağı ile Testo AG 5 kıtada 

temsil edilmektedir. Tüm dünyada, yaklaşık 2450 çalışanı 

ile hizmet vermektedir.


