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Sorular ve cevaplar
1. Jaga Low-H2O nedir?
Pazarda tasarımı ilk kez gerçekleştirilmiş ve enerji tasarruflu olan radyatörlerdir. Low-H2O, Düşük su

içeriği ve kütlesi anlamına gelir. Low-H2O radyatörleri, aynı çıkışa sahip bir panel radyatörden
gelen su içeriğinin sadece %10’unu tutar. Böylelikle atalet en aza indirgenmiş olur. Yani bu
radyatörler dış faktörlerle anında tepkimeye girebilir. Bu da sizin güneş, fırın/ocak , ütü vb.
ücretsiz ısı kaynaklarından faydalanabilmenize olanak tanır. Low-H2O aynı zamanda düşük su
sıcaklıkları anlamına gelir: bu radyatörler aslında 45°C ‘den (opsiyonel DBE ile 35°C’den bile) başlayan
bir şebeke su sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanmışlardır.
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2. Jaga Low-H2O gerçekte ne kadar hızlı?
Geleneksel bir panel radyatörünün kütlesinin sadece %10’unu ısıtmak zorunda olduklarından tepkime çok
daha hızlıdır. Yüksek teknoloji lamelli boru elemanı, ısıyı anında odaya aktarır. Bu eleman aynı zamanda
herhangi bir diğer alternatiften daha hızlı durur. Siz sistemi kapattıktan sonra radyatörünüzün ısı yaydığı her
saniye, boşa harcanan enerji demektir. Düşük kütlesi ve su içeriği yüzünden geleneksel panel radyatör

ya da radyan zemin ısıtması uzun bir süre daha ısı yaymaya devam eder. Low-H2O hemen tepki
verir. İngiltere Araştırma Kurumu BRE’nin gerçekleştirdiği bağımsız bir araştırma da bunu ispatlamıştır.

Şekil 32- 4,5 dakika sonra ünite çevreye sıcaklık
vermeğe başlar, çıkış tarafında sıcaklık artışla hızlı bir
şekilde yükselmeye devam eder.
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Şekil 38- 4,5 dakika sonra, radyatörün sıcaklığı giriş
yönünde yükselmeye devam eder, kendisi komple
ısınmadığı için çevreye sıcaklık veremez, ve dönüş
hala soğuktur.
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Farklı radyatör sistemlerinin devreye girme,
reaksiyon süreleri 75/65/20 °C

3. Jaga Low-H2O tüm evi konforlu bir sıcaklığa getirebilir mi?
Low-H2O ürün yelpazesi, her türlü iç ortama uygun modeller sunmaktadır. Panel radyatörlerle
karşılaştırıldığında Low-H2O radyatörleri konveksiyon prensibine göre çalışır. Genellikle,

geleneksel panel radyatörlerinin ön kısmı çok sıcak, odanın radyatör olmayan arka kısmı da çok soğuk
olurç Low-H2O radyatörlerinin düşük hava sıcaklıklarında sunduğu daha iyi hava sirkülasyonu

ile bu sorun çözülmüştür.

Jaga Low-H2O elemanı

Geleneksel radyatör

4. Jaga Low-H2O odamdaki konfor seviyesini nasıl etkiler?
Hızlı tepkime süresi sayesinde Low-H2O odadaki tüm değişikliklerle anında tepkimeye girer.

Odaya dışarıdan bir sıcaklık girdiğinde radyatör anında durur. Böylece bu bedava ısı kaynağından en iyi
şekilde faydalanır ve oda sıcaklığının aşırı yükselmesini önler. Oda sıcaklığı düşmeye başladığında
Low-H2O anında tepki verir, Odanın her köşesini konforlu bir sıcaklıkta tutar.
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Geleneksel radyatör
Zaman

Oda Sıcaklığı

5. Low-H2O ısı eşanjörü düşük su sıcaklıklarında diğer lamelli boru elemanlarından
daha mı verimlidir?
Jaga Low-H2O elemanları, düşük su sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Oluklu

lameller maksimum alüminyum yüzey ile üretilmiştir ve bakır boru ile geniş bir temas alanına
sahiptir. Düşük su sıcaklıkları kullanılırken eleman boyunca en iyi hava akışını sağlamak için lamel
mesafesi optimize edilmiştir.
Özel olarak tasarlanmış kolektörlerle sayıları 16 adete kadar olabilen paralel/seri borular, basınç
düşüşünü azaltırken ve gerekli türbülansı sağlarken düşük su akışına izin verir.
Eleman bir çapraz akış ısı eşanjörünü temel alır. Burada su ile hava arasında sıcaklık farkı her
zaman optimaldır.
Lamel ile hava arasındaki kısa temas mesafesi çıkan havanın sıcaklığını düşürür. Bu, elemanda
kademeli bir hava akışını koruyarak odadaki katmanlaşmayı azaltır. Bu, sıcak havanın doğrudan
tavana yükselmeyip ortama karışması anlamına gelir.
Oda sıcaklığı tam olmasını istediğiniz yerde yükselir.
EN GÜÇLÜ ISI YAYICILAR, DÜŞÜK SU SICAKLIKLARI
İÇİN İDEAL
Jaga Low-H2O ürünleri yoğuşmalı kazanlarda, ısı pompalarında, güneş enerjisinde ve diğer
düşük sıcaklıklı sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Enerji tüketimi, konforunuzu
azaltmadan düşürülür. Düşük su sıcaklığı, güçlü ısı yayıcılar gerektirir! Jaga Low-H2O lamelli
elemanlar bu güce sahiptir! En küçük boyutlarda bile.
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Genel olarak besleme su sıcaklığını 70°C ‘den 55°C‘e düşürürken radyatör boyutlarını da iki katına
çıkarmanız gerekir (bu yoğuşmalı kazanların tam bir şekilde verim sağlaması için yaklaşık bir
noktadır). Low-H2O radyatörlerin sayısını iki katına çıkarmak, toplam kütle ve atalette çok
küçük bir etkiye neden olur. Geleneksel sistemlerde su içeriği ve radyatörlerin kütlesi çok yüksek
olur. Daha fazla kütle ısı sistemi için daha fazla enerji anlamına gelir ve bu sistemin ataletini artırır.

Farklı radyatörlerin farklı çıkışları vardır: +/- 6100BTU/h
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Bkz. aşağıdaki tablo:

Su sıcaklığını düşürürken radyatör boyutlarını iki katına çıkarmanın etkisi açıktır: Geleneksel
radyatörler çok daha yavaştır!! Daha yavaş tepkime sistemleri daha fazla enerji tüketir ve bedava
enerjiden faydalanamaz.

6. Low-H2O neden düşük su sıcaklıkları için panel radyatörlerden daha
uygundur?
Modern panel radyatörler, konvektör kanatlarıyla donatılmıştır. Bu radyatörlerin, ön panelin tüm
uzunluğu boyunca uzanan kanatları bulunur. Bu kanatlar her zaman en yüksek Low-H2O
elemanından büyüktür. Böylece kanatlar arasındaki temas mesafesi daha uzundur. Böylece
hava daha çok ısınır. Bunun birkaç dezavantajı bulunmaktadır:
• Hava çabucak kurur ve havadaki toz tanecikleri kömürleşir,
• Çıkan havanın sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, katmanlaşma da o kadar fazla
olur. Bu, sıcak havanın hemen tavana, yani sıcak havanın ihtiyaç duyulmadığı
bir yere birikmesi demektir.
• Artan hava sıcaklıklarıyla havanın hızı da artar. Hava iki konvektör kanadı
arasında hareket eder, daha hızlı hava hareketi türbülans hava akışına neden
olur. Bu da radyatörün çıkışını gerçek anlamda sınırlar.
Genel olarak besleme su sıcaklığını 75° C ‘den 55°C‘e düşürürken radyatör boyutlarını da iki katına
çıkarmanız gerekir (bu yoğuşmalı kazanların tam bir şekilde verim sağlaması için yaklaşık bir
noktadır). Bir panel radyatörün hacmini iki katına çıkarırken, su içeriği radyatör başına iki galon ile
dört galon civarı artar. 10 radyatörlü bir tesisat için bu 80'den 160 litreye çıkış anlamına gelir. Bir
Low-H2O teçhizatı ile 1litreden 2 litreye çıkar. 10 elemana sahip aynı teçhizat için, 10 litreden
20 litreye çıkar. Bu ısıtmada 140 litre daha azdır ve daha hızlı bir tepkime, daha yüksek bir konfor
seviyesi ve daha fazla enerji tasarrufu demektir.

7. Jaga Low-H2O radyatörler neden enerji tasarrufludur?
Low-H2O’nun hem cüzdanınız hem de çevre için daha iyi olmasının çeşitli nedenleri
vardır:
• Low-H2O elemanları düşük su sıcaklarında çalışmak için tasarlandıklarından,
yoğuşmalı kazanınızın her zaman yoğuşma modunda çalışmasını sağlar. Isı
pompaları ve güneş panelleri Low-H2O radyatörlere sorunsuz bir şekilde
monte edilebilir.
• Düşük kütleye bağlı olarak Low-H2O elemanlarının çok hızlı bir tepkime
süresi vardır. Radyatörlerde herhangi bir ısı depolaması yoktur, daha hızlı sınırlar ve
soğurlar. Bu da bedava enerji kaynaklarından (güneş ışığı gibi) en üst seviyede
faydalanabilmenizi ve de odayı sadece gerektiğinde ısıtmanızı sağlar. Uyurken ya da
çalışırken sıcaklığı 50°C üzerine tutmanın hiçbir anlamı yoktur, bu hem cebinizi hem
de çevreyi olumsuz yönde etkiler.

•

Bir Low-H2O için enerji depolama ile çıkış arasındaki oran yaklaşık olarak
0,04’tür. Aynı çıkışa sahip bir panel radyatör için bu yaklaşık 0,40’tır. Bunun

anlamı, bir panel radyatörün ısı yaymayı sonlandırması için geçen zaman +/- 10
kattır. Geçmişte bu bir sorun değildi çünkü evlerin yalıtımları çok zayıftı ve ısıtmaya
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24 saat ihtiyaç duyardık. Çağdaş evlerde yalıtım o kadar iyi yapılmakta ki düşük su
sıcaklıklarında çalışan hızlı tepki veren bir sistemle enerji tüketimini
azaltabilmekteyiz.

Düşük bir radyatör kütlesine
neden ihtiyaç duyulur?

8. Low-H2O’nun çevreye etkisi nedir?
Bağımsız bir İngiliz araştırma laboratuarı olan BRE’nin gerçekleştirdiği bir araştırmada,
Low-H2O elemanlarına sahip bir evin, geleneksel sisteme sahip bir evden 1000 kgdan daha
az CO2 yaydığı bulunmuştur. Low-H2O, çevreyi daha az kirletir. Eğer tüm evler Low-H2O
ile donatılmış olsaydı Kyoto standardına ulaşmak birdenbire çok daha kolay olurdu. (BRE
raporu talep üzerine Jaga’dan temin edilebilir).

Low-H2O elemanları enerji faturalarınızda tasarruf sağlar (kaynak: BRE), bu ayrıca fosil
yakıtların kullanımını azalttığından çevre için de faydalıdır.

Tüm Low-H2O üniteleri tamamen geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak
üretilmiştir. Jaga’nın tamamen yenilenebilir bir ürün ortaya çıkarma hedefi ile bunlar
arasında bakır, alüminyum ve çelik, FSC ağacı vardır. Low-H2O sistemlerinin kütlesi,
geleneksel panel radyatörlerin yaklaşık olarak %10'udur. Bu, %90 hammadde tasarrufu

demektir. Her malzemenin kendi ağırlığının 8 katı kadar atık üretebildiğini biliyor muydunuz? Bu

yüzden Low-H2O gibi düşük kütle sistemleri gezegenimizi korumamıza yardımcı olur. Her
Low-H2O ürününün bir yaşam döngüsü analizi (LCA) vardır ve bu her ürünün çevre
üzerindeki etkisini belirtir. Tüm Jaga Low-H2O elemanları 30 yıllık bir garanti taşırlar.
Sürdürülebilirlik bugün sadece enerji tasarrufu değil aynı zamanda çok uzun bir süre
kullanılabilecek ürenler üretmek anlamına da gelmektedir.

9. Jaga Low-H2O kazanıma ne yapar?
Low-H2O elemanlarının kazanınız üzerinde iki farklı olumlu etkisi vardır:
• Su sıcaklığı düştükçe kazanınız daha verimli olur. Low-H2O elemanları düşük su
sıcaklarla çalışmak için tasarlandıklarından, yoğuşmalı kazanınızı her zaman
yoğuşma modunda çalıştırabilirsiniz.
• Modern kazanlar ve özellikle döküm kazanlarda hayli kompakt ısı eşanjörleri vardır.

Bunlar, besleme ve dönüş su sıcaklıkları arasındaki farkın ortaya çıkardığı gerilime
karşı savunmasızdır. Hızlı tepkime süresi sayesinde dönüş suyu çalışma sıcaklığına
daha hızlı bir şekilde ulaşır. Böylece besleme ile dönüş suyu arasındaki sıcaklık farkı
da çok hızlı bir şekilde düşer. Bu da kazandaki ışı eşanjörü üzerindeki gerilimi önler.

10. Low-H2O elemanları çok daha az su kullandığı için daha küçük kW’lı bir
kazan kullanabilir miyim?
Cevap hayır. Kazanınızın kapasitesi, binanızın ısı kaybı hesaplamasına göre belirlenir. Low-H2O
elemanları daha az su kullanmalarına ve daha küçük boyutlarda olmalarına rağmen yine de
geleneksel radyatörlerle aynı miktarda ısı sağlarlar. Kazan ayrıca evsel sıcak su da

sağladığından, kazanınızın boyutunu buna göre seçmeniz gerekmektedir. Asla çok büyük bir kazan
kullanmayın. Çünkü modern kazanlar kapasitelerini binanızın ısı ihtiyacına ve dış hava sıcaklığına
göre ayarlarlar. Gereğinden yüksek kapasiteli kazan kullanıldığı taktirde, asgari modülasyonda daha
yüksek kapasite demektir ve kazan çok fazla dur kalk yapar . Bu da verim düşüklüğü demektir.
Asgari modülasyonda çıkış azaldıkça, kazan kapasitesi daha verimli bir şekilde kontrol edilebilir.
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11. Jaga Low-H2O havanın kurumasını nasıl önler?
Lamelli boru elemanı hayli kompakttır. Böylece kanatçıklar ile hava arasındaki temas çok kısadır.
Bu, havanın çıkış sıcaklığını kontrol altında tutar ve havanın kurumasını önler.

12. Tüm Jaga Low-H2O radyatörleri çocuklar için güvenli midir?
Low-H2O ısıtması, panel radyatörlerinden farklı olarak konveksiyon prensibine göre
çalışırlar. Bunun anlamı kabinin ısı yayacak kadar sıcak olmamasıdır. Jaga Low-H2O kabinleri
her zaman dokunulacak sıcaklıktadır, 80°C gibi bir su sıcaklığında bile. Bunlar, yumuşak
köşelere ve tamamen gizlenmiş boru bağlantılarına sahip özel kabinlerdir. Low-H2O ısıtma
çözümleri bu yüzden, çocuk yuvaları, okullar, yaşlı insanların yaşadığı evler, sağlık
kurumları, hastahaneler, sosyal tesisler ve kamu binaları için ilk ve en güvenli çözümdür.
13. Jaga Low-H2O radyatörlerini yerden ısıtma ile birlikte kullanabilir miyim?
Yerden ısıtma, yüksek kütleli bir sistemdir ve bu yüzden atalet çok yüksektir. Gece vakti oda
sıcaklığını düşürmek kolay değildir ve siz işteyken pencerelerden giren güneş ışığı gibi bedava
enerji kaynaklarının faydaların bahsetmeye bile gerek yok. Gece ya da siz evde yokken evinizi
ısıtmanız enerjinin boşa harcanması anlamına gelir. Bu yüzden yerden ısıtmayı Low-H2O gibi
hızlı bir tepkime sistemi ile birlikte kullanmak idealdir. Bu, temel bir konfor için yerden ısıtma
sistemini 18°C (64 °F)’ye ayarlamanıza izin verir. Low-H2O, odayı 18°C-22°C (68°F - 70°F)
arasında istenilen bir sıcaklık elde etmek için kurulabilir. Bu size geceleri ve evde olmadığınız
zamanlarda sıcaklığı düşürebilme imkanı verir. Odaya güneş ışığı girdiğinde termostat LowH2O elemanına su akışını kapatır. Elemanda neredeyse hiç ısı depolanmadığından ısı yayımı
derhal durdurulur ve bu herhangi bir pencere açılmasına gerek bırakmadan aşırı ısınmayı önler.

Low-H2O elemanları, yerden ısırma ile aynı su sıcaklıklarında çalışabilir!

Enerji tasarruflu
Zemin ısıtma ile
oda sıcaklığı
Jaga Low-H2O +
zemin ısıtma ile
ile oda sıcaklığı
14. Isıtma cihazları için en iyi konum evin neresidir?
Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki ısıtma cihazları için en iyi konum en yüksek enerji kaybının
yaşandığı yerlerin önüdür. Bu yüzden, özellikle tüm bir cepheyi kaplayan pencereleriniz varsa,
ısıtma cihazları pencerelerin önüne yerleştirilmelidir. Bu büyük pencerelerin önündeki radyatörler
sadece görüntüyü engellemekle kalmaz aynı zamanda yayım doğrudan cam içeriden geçtiğinden
enerji kaybına da neden olur. Termografik resimlerde açıkça görülmektedir ki pencerelerin
önündeki radyatörler camı ısıtmakta ve dışarıya ısı yaymaktadır.
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Çelik radyatör

Çelik radyatör

Isının büyük bir kısmı camdan dışarı yayılır

Isının büyük bir kısmı camdan dışarı yayılır

Jaga, zemin içi (Mini Kanal veya Micro Kanal) ya da zemin
üzeri (tek başına Mini ya da Strada) sistemlere entegre
edilebilen özel Low-H2O pencere çözümleri geliştirmiştir. Bu

üniteler sadece mimari açıdan göze hoş gelmekle kalmaz, aynı
zamanda pencerelerden gelen soğuk hava akımını, ısı kayıplarını
telefi etmek için bir sıcak hava perdesine çevirirler. Bu üniteler
konveksiyon prensibine göre çalıştığından, dışarıya doğrudan bir
yayım yoktur. Böylece üretilen sıcaklık azami düzeyle kullanılabilir.

Kızılötesi resimlerde, Low-H2O üniteler termografik
kameralarda görülmemektedir.

Operating

principal

Mini

-

-

-

4

4,3°C

JAGA
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JAGA L0W-H2O

No radiation heat losses, only window frames are

15. Jaga Low-H2O elemanları ısınırken gürültü yapar mı?
Geleneksel süpürgelik ısıtıcıları ya da konvektörlerinden farklı olarak Low-H2O elemanları
gürültüsüz çalışmak üzere tasarlanmıştır. Pek çok modelin giriş ve dönüş bağlantıları için aynı
tarafta birden fazla borusu olduğundan, boruların genleşmesi daha iyi bir şekilde kontrol edilir.
Kanatçıklarda, ortaya çıkan sesi de azaltmak için özel genleşme yakaları bulunur. Dış hava sıcaklığı
-5°C iken ve besleme su sıcaklığı 80 °C iken bile bu elemanlar gürültüsüz çalışırlar.

16. Jaga Low-H2O radyatörleri nasıl monte ederim?
Her montaj personeli bir Low-H2O elemanını monte edebilir. Montaj, herhangi bir diğer
radyatörünkine çok benzer. Tüm üniteler, İngilizce bir montaj kılavuzu ile birlikte gelir. Eğer

montaj konusunda sorun yaşarsanız lütfen yerel temsilcimizle (bkz. web sitesi, satış ağı) ya da Jaga
merkezi ile (tel: 0212-252 44 00) iletişim kurun.

17. Jaga Low-H2O radyatörlerinin montajı için hangi ebatta borular gerekir?
Tüm radyatörlerimiz standart ½ inç NPT konektörü ile birlikte gelir. Bir termostatik vana
kullanırken tesisatınızda kullandığınız boru tip ve çapına göre bağlantı fittingsleri sipariş edilir ve
sisteminize sorunsuzca bağlanır.

18. Isı pompaları, güneş enerjili kazanlar, yoğuşmalı kazanlar… Low-H2O bu
çözümlere nasıl uyum sağlıyor?
Bu çözümler ısıtma teknolojileri dünyasının gelecek nesil çözümleri. Bunlar, genel olarak maximum
55°C sıcaklıkta su sağlarlar. Jaga Low-H2O elemanları bu su sıcaklıklarında çalışmak üzere

tasarlandığından modern ısıtma sistemlerine mükemmel bir şekilde uyum sağlarlar ve diğer
radyatörlere göre çok daha az yer kaplarlar..

19. Jaga Low-H2O zamana ne kadar dirençlidir?
Jaga Low-H2O elemanlarının lamelli boru elemanında 30, kabinde de 10 yıllık bir garantisi
vardır. İlk Jaga radyatörler 1962 yılında üretilmiştir, bu radyatörlerin pek çoğu bugün hala

çalışmaktadır. Evinizde tadilat yaptığınızda duvarları boyamak için kabinleri çıkarmak çok kolaydır.

20. Oda başına Low-H2O ünitesi gerekir?
Bu hesaplama birtakım değişkenlere göre yapılır. Oda boyutu, tavan yüksekliği ve yalıtım,
çıkış gerekliliğini belirleyen ana faktörlerdir. Ayrıca ünitenin boyutları, türü ve modeli de çıkışı

belirler. Doğru bir hesaplama için bir ısı kaybı hesaplaması yapılmalıdır. Bu konuda daha fazla bilgi
almak için lütfen montaj personeline ya da yerel temsilcimize başvurun.

21. Normal radyatörümü Low-H2O elemanı ile değiştirebilir miyim?
Evet, geleneksel radyatörünüzü bir Low-H2O elemanı ile değiştirmeniz mümkündür. Her

ikisi de aynı ortam ile çalışır: sıcak su elemana girer ve ısı odaya yayılır. Mevcut radyatörünüzü
değiştirirken göz önüne almanız gereken en önemli faktörler boyutlar ve ısı çıkışıdır.

22. Hangi kabin renkleri mevcuttur?
Tüm Jaga Low-H2O kabinleri (Tempo hariç) standart beyaz renkte (RAL 9010) ve gri kum
renginde mevcuttur. Bunun dışında Jaga’nın pek çok özel rengi (bkz. katalog) vardır ve hatta

istenilen her renk özel olarak yapılabilir.

23. Boyası nedir?
Tüm kabinler çizilmeye karşı korumalı epoksi polyester toz ile boyanmıştır, elektrostatik olarak
boyanmış ve 200°C sıcaklıkta pişirilmiştir. UV dayanıklılığı ASTM G53’e eşittir. Mini Kanallardaki
renkli ızgaralar için çizilmeye karşı çok daha dayanıklı çok sağlam bir toz kaplama kullanılmıştır.
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24. Termostatik vana nadir ve buna neden gerek vardır?
Termostatik Radyatör Vanası (TRV), sıcak su ısıtma sistemi radyatörlerine takılmış kendi kendini
düzenleyen bir vanadır. TRV, radyatöre gelen sıcak su akışını düzenleyerek odanın sıcaklığını
kontrol eder. TRV’ler iki parçadan meydana gelir; sıcak su akışını kontrol etmek için açıp kapanan
bir vana ve vananın açılıp kapanmasını kontrol eden bir akutatör. Akutatör, vananın açılışını odadaki
sıcaklığa göre vanaya bağlı olan mekanik bir bağlantı ya da pim aracılığıyla ayarlar. Akutatör
genellikle bir balmumu tıpadan oluşan plastik bir ünitedir. Balmumu tıpa, odanın sıcaklığı
yükseldikçe genleşir, azadıkça büzülür. Plastik ünite, balmumu tıpayı bağlantı piminden belirli bir
mesafede tutan bir vida mekanizmasıyla önceden ayarlanmıştır.
Oda termostatının konumunun mutfaktan daha soğuk olması çok yüksek bir ihtimaldir. TRV’yi
kullanmadığınız zaman mutfaktaki eleman ısı yaymaya devam eder. TRV kullandığınızda, sıcaklığı
kontrol etmek için su akışı durdurulur. Bu sadece konfor seviyesini artırmakla kalmaz aynı zamanda
enerji tüketimini de azaltır.

25. Denge vanalarına niçin gerek vardır?
Özel tasarlanmış Jaga önceden ayarlanabilir TRV’ler in uygulanmasıyla, elemandaki şu akışı (Kv)
en uygun performans için mükemmel bir şekilde ayarlanabilir. Yerleşik denge kontrollü TRV, iki
kontrol seçeneğine sahiptir. İlki, termostatik vana tarafından kontrol edilebilen akış düzenlemesidir.
Gereken akışa göre 1-6 arası bir ayar seçilebilir. Bu ayar radyatöre olan maksimum akışı sınırlar.
Bu, radyatörün ısıtma devresindeki yerine göre belirlenir. İkinci kontrol, yeni ayarlanan maksimum
ve sıfır arasındaki akışı dengeleyen termostatik başlık ile gerçekleştirilir. Bu odada sabit bir
sıcaklığın tutulabilmesini sağlar. Avantajlar:
• Farklı ısıtma elemanları için gerekli olan su miktarının
doğru miktar kontrolüne bağlı olarak enerji saklanır.
• Gece sona erdiğinde, tüm TRV’ler tamamen
açıldığında, dengeleme kontrolü gerekli sıcak su
miktarını elde etmek için diğer ısıtma elemanlarının
da açılmasına izin verir.
• Su akış sıcaklığı daha erken de düşürülebilir. Çünkü
tüm ısıtma elemanlarının tek tip ısıtılması enerji
kaybını sınırlar.
• Akan suyun gürültüsü de dengeli akış kontrolü
sayesinde azaltılmış olur.
• En uygun su dağıtımı, daha küçük bir su sirkülasyon
pompasının kullanımına izin verir.
• Isıtma sistemini genişletirken ya da değiştirirken,
farklı ısıtma elemanlarına su dağıtımı kolaylıkla
uyarlanabilir.

26. Low-H2O çıkışları bağımsız bir organizasyon tarafından sertifikalanmış mıdır?
Evet, Jaga ısıtma elemanları EN442 standardına göre sertifikalıdır:
• Zorunlu standart, Avrupa radyatörleri ve konvektörleri buna göre test edilmek zorundadır.
• Test prosedürü düşük su sıcaklığı derecelendirmesini içerir,
• Farklı akış oranlarında testler yapılır
• Tüm elemanlar en az 3 farklı sıcaklıkta teste tabi tutulur, böylece alternatif su
sıcaklıklarında çıkış belirlemesi için isabetli bir grafik oluşturulabilir,
• Çeşitli farklı yükseklikler test edilir
• Ölçülen çıkışa herhangi bir ekleme yoktur.
Jaga, düşük su sıcaklıkları için yeni bir IBR test standardı oluşturmak amacıyla AHRI ile birlikte
çalışmaktadır.

27. EN442 nedir?
Bu Avrupa standardı, merkezi ısıtma sistemleri için tüm ısı yayıcıların çıkışlarını onaylamak için
Avrupa’da yürürlüğe konmuştur. Bu standart, 120°C altındaki sıcaklıklarda su veya buhar ile ve de
uzak bir ısı kaynağı tarafından beslenen ısıtma cihazlarının (radyatörler ve konvektörler) standart
termal çıkışını belirleme prosedürlerini tanımlamaktadır. Ayrıca kullanılacak laboratuar
düzenlemelerini ve test yöntemlerini, izin verilen toleransları, test edilecek numunelerin seçim
kriterlerini ve numunelerin geçerli üretimle olan uyumluluğunun onaylanmasını belirler.
Test prosedürleri ve koşulları için rehberler de bu standardın kapsamındadır. Tüm çıkışlar, standart
su ve oda sıcaklıkları için ölçülüp onaylanmıştır. Standart giriş, dönüş ve oda sıcaklıkları şöyledir:
90/70/20 , 75/65/20 ve 55/45/20 °C. Tüm alternatif sıcaklıklar gerçekçi formüllere ve grafiklere göre
hesaplanır. Aynı ürün yelpazesindeki farklı ürünler üzerinde de testler gerçekleştirilecektir. Buna
farklı akış oranları ve farklı kabin yükseklikleri de dahildir. Test odasının çok katı yapısı sayesinde
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kesin bir tekrar üretilebilirliğe ulaşılır. Ölçülen sonuçlara herhangi bir ekleme yapılmayacaktır. Tüm
Avrupalı üreticilerin bu test prosedürüne katılması zorunludur. Rastgele seçilen cihazlar üzerinde
periyodik bir tekrar kontrol gerçekleştirilecektir. Bu standart, kullanıcıların ısı çıkışlarının resmi
olarak test edildiğinden ve bağımsız ve resmi bir laboratuar tarafından onaylandığından emin
olmasını sağlar.
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