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Isı İstasyonu:
Isı istasyonu, merkezi sistemle ısıtılan yapılarda her daireye ayrı ayrı 
monte edilerek, kullanım sıcak suyunu ani ısıtma prensibiyle hazırlayan 
ve ısıtma sisteminin kontrolünü sağlayan çok fonksiyonlu bir ünitedir. 
Daire ısı istasyonu merkezi ısıtma sisteminde bir arayüz görevi 
üstlenerek o dairenin enerji merkezi olur. Isı istasyonları enerji üretimi 
yapmaz, merkezi ısı kaynağından gelen enerjiyi daireye aktarır.
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Isı istasyonu uygulamalarında sıcak su sayaçları kullanılmaz.

Oda Termostatı:
Oda termostatı, içerisinde bulunan sensör sayesinde bulunduğu 
odanın sıcaklığı ölçer ve oda sıcaklığı kullanıcı tarafından termostatta 
ayarlanmış olan sıcaklığın altında ise ısıtma sistemini bu sıcaklığa 
ulaştırana kadar çalıştırır. İstenen sıcaklığa ulaştığında da ısıtma sistemi-
nin kapanmasını sağlar. Bu şekilde tasarruf imkanı sağlanmış olur.



Isı İstasyonu Çalışma Prensibi
lsı istasyonları kullanım sıcak suyunu bir plakalı ısı eşanjörü kullanarak hazırlar. Isı eşanjöründe, plakaların 

farklı yüzeylerinde karşılaşılan şebeke suyu ve merkezi ısı kaynağından gelen sıcak su arasında ısı transferi 

sürekli ters akış prensibine göre gerçekleşir. Kullanım sıcak suyu önceliğinin sağlanabilmesi için merkezdeki 

ısı kaynağından gelen sıcak su termostatik veya oransal + termostatik kontrollerle eşanjöre yönlendirilir.

lsı İstasyonu Kullanım Avantajları Nelerdir?

 Konfor:

 sistemleriyle, 20-70 °C arasında istenilen sıcaklığa ayarlanabilir. DAF Enerji ısı istasyonları debi   

 değişimlerinden bağımsız olarak sabit kullanım suyu sıcaklığını garanti eder. Diğer daire sakinleri sıcak  

       su kullandığında sizin kullandığınız sıcak suda herhangi bir ısı kaybı yaşanmaz.

 bekleme süresine ihtiyaç duymadan karşılanır. Kullanım sıcak suyu daire girişinde ısıtıldığı için sıcak su       

 elde edilmesi diğer sistemlere göre hızlıdır. Daire sakinin sıcak su elde etmesi için herhangi bir zaman 

 kaybı yaşaması söz konusu değildir. Isı kaybı yerine anlık ısı sağlanır.

 termostatlarının çalışma koşullarına uygun (optimum) ortamı sağlar.

 Sağlık:

 arasındaki ılık veya sıcak durgun suda, bakterilerin gelişmesi için uygun bir ortam sağlanmış olur. Boyler  

 hastalığına mahal verme riski vardır. Ancak ısı istasyonlarında kullanım sıcak suyu depolaması olmayıp,  

 sebep olduğu hastalıklar engellenmiş olur.

 Güvenlik:
 

 ederek yönlendirirler. Bundan dolayı her daireye ayrı ayrı doğalgaz hattına ve bireysel bacaya ihtiyaç  

 yoktur. Daire içerisinde bir yanma söz konusu olmaz ve özel baca bulunmadığı için baca gazı zehirlenme  

 riski ortadan kaldırılmış olur.
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9)

10)



11) Binamızın gider paylaşımı nasıl yapılıyor, bunu bizler de 
kontrol edebilir miyiz?

D) Bina Toplam Kullanım Alanı: 4807 m2 (sabit)

E) Daire Kullanım Alanı: 130,97 m2 (sabit)

m3

i) Daire Su Tüketimi: 3 m3

1. Ortak Gider Payı:
Birim Fiyat: (B * 30%/ D) 

2. Isınma ve Sıcak Su Tüketim Gideri Payı: 
Birim Fiyat: (B * 70%/ F)    

3. Kullanılan Su Tüketim Payı:

4. Tüm Payların Toplamı:
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12)

13)
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14)

15)

16)



17) Neden sıcak su sayacım yok ve sıcak su tüketimim nasıl 
ölçülüyor?
Isı istasyonu kullanılan sistemlerde kullanım sıcak suyu daire ısıtmasında kullanılan enerjiyle dairenizin önünde 
ısıtılır. Böylece cihazınızda bulunan ısı sayacı ile hem sıcak suyu ısıtmak için kullanılan enerji hem de mahal 
ısıtmasında kullanılan enerji ölçümlenmiş olur. Dairenizin girişinde bulunan soğuk su sayacı ise soğuk ve sıcak 
olmak üzere tüm su kullanımınızı ölçümler çünkü sıcak su üretimi tükettiğiniz su ölçümlendikten sonra yapılır.
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