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Isıtma, soğutma ve güneş enerjisi gibi kapalı devre tesisat sistemleri ile hidrofor ve sıcak 
kullanma suyu sistemlerini düzgün ve güvenli bir şekilde işletebilmek için doğru bir basınçta 
tutmak ve basınç şoklarından korumak gerekir.

TANPERA - TGT Serisi genleşme tankı bunun için en basit ve en mükemmel çözümdür. 
Hem genleşme hem dengeleme tankı olarak çalışabilir

Isıtma ve soğutma sistemlerinde basıncın atmosfer basıncının altına düşmesi sisteme hava girişine, 
sistemdeki hava da akışı sekteye uğratabilecek blokajlara ve oksijen korozyonu neticesinde tesisatta
istenmeyen tortu birikimlerine yol açabilir. Ayrıca hava, özellikle statik yüksekliği düşük olan sistemlerde,
pompa emişlerinde ve kontrol ekipmanlarında kavitasyona neden olabilir. Bu nedenle, kapalı tesisat
devrelerinin, işletme esnasında belirli bir statik basınç altında tutulması çok önemlidir. Bu da, maksimum
ve minimum su sıcaklıkları arasındaki su miktarı dalgalanmalarının kompanse edilmesi ile mümkün olabilir.

 
Genleşme tankında bir membran tarafından birbirinden ayrılmış su ve gaz (hava) bölmeleri vardır. Bu sayede 
gazın suda erimesinin önüne geçilir. Su tarafı tesisat sistemine bağlıdır, gaz ise belli bir ön basınçla tanka 
doldurulmuştur. Basıncı tankta su yokken ayarlanmış gaz yastığı, sistemdeki su basıncını dengeler. Su ısınıp 
genleştiğinde fazla su tanka dolar ve membranın diğer tarafındaki gaz basıncı yükselir. Sistem soğuduğunda 
ise su hacmi düşer ve büzülen su tanktan boşalır. Tanktaki gaz basıncı düşer. Başka bir deyişle, gaz tarafı 
sıkıştırılabilir olduğundan su tarafındaki termal genleşmeden veya büzülmeden oluşan basınç değişikliğini 
absorbe eder; ani basınç dalgalanmalarının (su koçu) yaratacağı şokları emer.

NEDEN GENLEŞME TANKI 
KULLANMALI...

Hidrofor sistemlerinde ise genleşme tankı basınçlı su depolama işlevi görür ve özellikle pompa şalt 
sayısını sınırlamak için kullanılır. Pompa tarafından anlık olarak basılan su miktarı ile kullanım tarafında harcanan 
su miktarı arasındaki fark tankta depolanır veya tanktan kullanılır. Tanktaki ön gaz basıncı hidroforun alt 
(devreye girme) basıncının biraz altında olacak şekilde ayarlanır. Kullanım başlayıp da su basıncı devreye girme 
basıncına düşünce, pompa çalışarak sisteme su basmaya başlar. Tüketim kesilince, tanktaki gaz basıncı 
hidroforun üst (devreden çıkma) basıncına yükselinceye kadar pompa çalışmaya devam eder ve tankta bir miktar 
basınçlı su depolar. Tekrar kullanım başlayınca, gaz basıncı hidroforun devreye girme basıncına düşünceye kadar 
tanktaki su kullanılır, sonra pompa devreye girer. Bu sayede, tankın basınçlı su biriktirme kapasitesine bağlı olarak 
ve kullanımın başlama/bitme sıklığından bağımsız olarak, pompanın devreye giriş/çıkış (şalt) sayısı düşer. Bunun 
dışında pompaların devreye girme/çıkmaları esnasında oluşan basınç dalgalanmaları da emilerek emniyetli ve 
konforlu bir işletme sağlanır.

Pompa devir hızını, dolayısıyla debisini, kullanım miktarına göre ayarlayan frekans kotrollü hidroforlarda bu tür bir 
şalt sayısı kontrolüne gerek yoktur. Zira pompa, kullanım durduktan sonra, önceden ayarlanan bir süre daha 
minimum devirde çalışmaya devam eder ve bu esnada kullanım tekrar başlarsa ihtiyaca göre debisini artırır. Bu tür 
sistemlerde genleşme tankı, şalt sayısını ayarlamak için değil, sadece sistemde oluşan basınç dalgalanmalarını  
ve su koçlarını absorbe ederek kullanım emniyetini ve konforunu artırmak için kullanılır. Bu nedenle çok daha 
küçük hacimli bir tank yeterlidir. Aynı şekilde su temini ve transferi sistemlerinde de genleşme tankları sistem 
ekipmanlarının su koçlarından ve aşırı basınç dalgalanmalarından zarar görmesini önlemek için kullanılır.
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Isıtma sisteminde genleşme
tankının çalışma prensibi

TANPERA-TGT 1000/10

Nominal işletme basıncı (bar)

Kapasite             : 24 - 5000 litre
0Kullanım             : 100 C yi geçmeyen su

İşletme basıncı*  : 10 bar / 16 bar (50 ve 24 litre 
                              tanklar için yatay montajlı alternatif mevcuttur)
Montaj konumu   :  Dikey (sadece 50 litre tank için yatay montajlı 
                              alternatif mevcuttur)
Gaz şarjı             : 4 bar kuru hava (opsiyonel olarak azot)
                             (sadece 50 ve 24 litre tanklar için 1,5 bar)
(*) Özel istek kapsamında 25 bar işletme basıncında genleşme tankı da teslim  
       edilebilmektedir.

D

H

TEKNİK ÖZELLİKLER ve
MONTAJ BOYUTLARI

Ürün KodlamasıTeknik Özellikler

Montaj Boyutları

TGT-24/8-küresel
TGT-24/8
TGT-50/8-yatay
TGT-50/8
TGT-100/10
TGT-200/10
TGT-300/10
TGT-500/10
TGT-750/10
TGT-900/10
TGT-1000/10
TGT-1250/10
TGT-1500/10
TGT-2000/10
TGT-2500/10
TGT-3000/10
TGT-4000/10
TGT-5000/10
TGT-100/16
TGT-200/16
TGT-300/16
TGT-500/16
TGT-750/16
TGT-900/16
TGT-1000/16
TGT-1250/16
TGT-1500/16
TGT-2000/16
TGT-2500/16
TGT-3000/16
TGT-4000/16
TGT-5000/16

 24
 24
 50
 50
100
200
300
500
750
900
1000
1250
1500
2000
2500
3000
4000
5000
100
200
300
500
750
900
1000
1250
1500
2000
2500
3000
4000
5000

360
280
380
380
460
590
640
750
750
800
800
800
960
1100
1100
1200
1450
1450
460
590
640
750
800
800
800
800
960
1100
1100
1200
1450
1450

330
465
590
750
970
1120
1230
1500
1900
1950
2180
2400
2400
2520
2800
2800
3180
3720
970
1120
1230
1500
1900
1950
2180
2400
2400
2520
2800
2800
3180
3720

1"
1"
1"
1"
1"

1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"

2"
2"

2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"

3"
3"
3"
1"

1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"

2"
2"

2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"

3"
3"
3"

6
6
12
12
20
40
45
70
120
140
160
200
260
400
420
450
750
880
50
55
65
95
220
240
260
350
400
530
640
770
1000
1200

Cihaz Tipi
Kapasite

(litre)
Bağlantı

Ağzı
Boş Ağırlık

(kg)
O D

(mm)
H

(mm)

Genleşme tankı tip kodu
Nominal kapasite (litre)

Pi
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Elektrik motorlarında 
saatlik şalt limitleri (S)

Hidrofor Sistemleri
Basınç şalteri ile kumanda edilen çok pompalı bir hidroforun denge tankının kapasitesi, pompaların sıralı 
olarak çalışması kaydıyla, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.

Gerekli genleşme tankının kapasitesi hesaplanırken, öncelikle sistemle ilgili alttaki parametreler belirlenmelidir.

3Pompa Debisi: Q  (m /h)p
En üst basınç aralığına kumanda eden basınç şalterinin 
devreye girme (alt) basıncındaki pompa debisi.

Pompa Üst Basıncı: P  (bar) üst
En üst basınç aralığına kumanda eden basınç şalterinin 
devreden çıkma basıncı.

Pompa Alt Basıncı: P (bar)alt 
En üst basınç aralığına kumanda eden basınç şalterinin 
devreye girme basıncı.

Ön Gaz Basıncı: P  (bar) = Palt . 0,9ög
Sistem işletmeye alınmadan önce, tanka basılacak gaz 
basıncı.

Pompa Maksimum Şalt Sayısı: S (1/h)
Pompanın motor gücüne bağlı olarak Tablo 4 ten 
alınabilir. 

Toplam Pompa Sayısı: n  (adet)p
Yedek pompalar da dahil olmak üzere hidrofor setindeki 
pompa sayısı.

Bu parametrelerden ve yapılan kabullerden yola 
çıkılarak, aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir.

Basınç Faktörü: a = 1- ( (P + 1) / (P  + 1) )alt üst 

Gerekli Hidrofor Tankı Hacmi: 
V  (litre) = (Q  . 1000) / (a . S . n )pt p

Seçilen Tank Hacmi: V  (litre) > V  . 1,1s t

Sayfa 8 de bulunan tablodan, minimum bu kapasiteyi 
karşılayan ve pompa kapalı vana basıncına uygun 
dayanımda bir tank seçilir. 

KAPASİTE BELİRLEME 
ÖNERİLERİ

Örnek Hesaplama

Tablo 4

Motor Gücü (kW)
_ < 3,7
3,7 - 7,5
7,5 - 15
15 - 18

 S (l/h)         
_ < 60
_ < 30
_ < 20
_ < 15

En üst basınç aralığına kumanda eden basınç
şalterinin devreye girme basıncı 6 bar (P ),alt
devreden çıkma basıncı 8 bar (P  olan, birüst)
pompasının 6 bar basma yüksekliğinde verdiği

3debi 23 m /h (Q ) olan, pompasının kapalıp
vana basıncı 9 bar olan ve üzerinde 7,5 kW
güçte elektrik motoru bulunan 3 pompalı (n )p
bir hidrofor için gerekli olan tank kapasitesini
bulalım.

S = 20 (Tablo-4)
a = 1 - ( (6 + 1) / (8 + 1) ) = 0,22
V  = (23 x 1000) / (0,22 x 20 x 3) = 1742 litret
V  = 1742 x 1,1 = 1916 litres

Seçilen tank: 
2000 litre hacimdeki TANPERA-TGT 2000/10   

Isıtma Sistemleri
Bir ısıtma sisteminde, en soğuk olduğu ilk doldurma sıcaklığından işletme sıcaklığına kadar ısıtıldığında 
genleşen suyun, bir genleşme tankı tarafından absorbe edilmesi gerekir. Bu sayede, ısınma ve soğuma 
döngüleri esnasında sistem basıncının, devredeki dayanım basıncı en düşük olan komponentin dayanım 
sınırlarını aşması önlenmiş olur.

Gerekli genleşme tankının kapasitesi hesaplanırken, öncelikle sistemle ilgili alttaki parametreler belirlenmelidir.

Statik Yükseklik: H  (m)  st
Sistemin en üst noktası ile genleşme tankı arasındaki su 
kolonunun yüksekliği.

Statik Yükseklik Basıncı: P  (bar) = H  / 10,2st st

Basınç Payı: P  ~ 0,3 bar   p
Suyun buharlaşmasını önlemek ve/veya sistemdeki havanın en 
üst noktadan tahliyesini sağlamak için.

Ön Gaz Basıncı: P  (bar) = P  + P    ög st p
Sistem soğukken tanka doldurulması gereken ön gaz basıncı 
0,7 bar’ın altında olmamalıdır.

Sistem İşletme Basıncı: P  (bar)  i
Sistem işletme sıcaklığına ısıtıldığında ve pompa çalışmazken, tankta oluşmasına izin verilen basınç. Bu değer, 
tank sistemin en alt noktasında ve pompanın emme tarafında ise, sistemdeki en düşük basınç sınıfına sahip 
komponentin dayanım basıncından emniyet ventili açma marjı (~0,5 bar) çıkartılarak bulunur.

Sistemdeki Toplam Su Hacmi: V  (litre)s
Bunu hesaplamak için, sistemdeki ısıtıcı elemanların cinsine göre, Tablo-1 yaklaşık bir yöntem olarak 
kullanılabilir. Burada kCal/h cinsinden sistemin toplam ısıtma kapasitesi tablodaki faktörle çarpılarak litre 
cinsinden yaklaşık bir değer bulunabilir. Ancak, şayet sistem klima santrali vb. daha farklı ekipmanlar içeriyorsa 
ve/veya uzun boru hatları olan yaygın bir sistemse, boruların toplam su hacmi Tablo-2 den hesaplanıp, 
kazan, radyatör vb. cihazların su hacimleri de kataloglardan alınarak daha hassas bir hesap yapılması tavsiye 
edilir.

Genleşme Katsayısı: e 
Sistemdeki suyun ilk ve son sıcaklığı arasındaki 
genleşme oranı. Tablo-3 den alınabilir. Suyun ilk 

0doldurulma sıcaklığı 4 C, son sıcaklığı da işletme 
rejiminin ortalaması olarak alınabilir.

Bu parametrelerden ve yapılan kabullerden yola 
çıkılarak, aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir.

Basınç Faktörü: a = 1 - ( (P +1) / (P +1) )ög i

Genleşen Su Miktarı: V  (litre) = V  . e g s

Gerekli Genleşme Tankı Hacmi: V  (litre) = V  / agt

Seçilen Tank Hacmi: V  (litre) > V  . 1,1s t

Sayfa 8 de bulunan tablodan, minimum bu 
kapasiteyi karşılayan bir tank seçilir. Gerekli 
durumlarda sistemde paralel olarak kullanılmak 
üzere birden fazla tank da seçilebilir.
     
      
     

En zayıf komponenti 6 bar basınç dayanımına sahip
olan, 550.000 kCal/h kapasitede bir kazanla ısıtılan,

 0rejimi 80/60 C, statik yüksekliği 40 m (H  ve ısıtıcıst)
elemanlar panel radyatör olan bir kalorifer sisteminde,
en alt noktada ve pompa emişinde yer alacak 
genleşme tankını seçelim.

P   = 40 / 10,2 = 3,92 barst
P  = 3,92 + 0,3 = 4,22 barög
P    = 6 - 0,5 = 5,5 bari
V   = 550.000 x 0,01 = 5500 litre (Tablo 1)s
e    = % 2,28 (Tablo 3)
a    = 1 - ( (4,22 + 1) / (5,5 + 1) ) = 0,2
V   = 5500 x % 2,28 = 126 litreg
V    = 126 / 0,2 = 630 litret
V    = 630 x 1,1 = 693 litres

Seçilen tank: 750 litre hacimdeki TANPERA-TGT 750/10
Ayrıca 6 bar açma basıncında emniyet ventili seçilmelidir.

KAPASİTE BELİRLEME 
ÖNERİLERİ

Tablo 1 

Isıtıcı
Eleman

Hacim faktörü
(litre/kCal/h)

Döküm Radyatör
Panel Radyatör
Çelik Radyatör
Fan - Coil
Döşemeden Isıtma

 0,012            
 0,010
0,014
0,008
0,023

Örnek Hesaplama
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Soğutma Sistemleri

0,2
0,3
0,5
0,8
1,3
2,1
3,1
4,8
8,3
13,0
18,8
32,4
51,1
72,8

Boru Çapı
(inç)

Su kapasitesi
(l/m)

1"
1
1
2"
2
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

Tablo 2

Örnek Hesaplama

En zayıf komponenti 6 bar basınç dayanımına sahip 
0olan, rejimi 6/12 C, toplam su hacmi 10.000 litre (Vs),

statik yüksekliği 25 m (Hst) olan bir soğutma sisteminde, 
en alt noktada ve pompa emişinde yer alacak
büzülme tankını seçelim.

 
Seçilen tank: 100 litre hacimdeki TANPERA-TGT 100/10 
Ayrıca 6 bar açma basıncında emniyet ventili seçilmelidir.   

Isıtma sisteminin tersine, soğutma sisteminde ise, en sıcak olduğu ilk doldurma sıcaklığından işletme sıcaklığına
kadar soğutulduğunda, sistemdeki suyun hacmi azalır. Bu miktarda su, bir büzülme tankı tarafından sisteme
takviye edilmediği takdirde, zayıf noktalardan içeriye hava girerek sistemde korozyona ve başka hasarlara 
neden olabilir.

Gerekli büzülme tankının kapasitesi hesaplanırken, öncelikle sistemle ilgili 
alttaki parametreler belirlenmelidir.

Statik Yükseklik: H  (m)st
Sistemin en üst noktası ile büzülme tankı arasındaki su kolonunun yüksekliği.

Statik Yükseklik Basıncı: Pst (bar) = Hst / 10,2

Ön Gaz Basıncı: Pög (bar) = Pst
Sistem işletmeye alınmadan önce, tanka basılması gereken gaz basıncı.

Sistem Doldurma basıncı: Pi (bar)
Sistem suyla doldurulduğunda ve pompa çalşmazken, tankta oluşmasına izin
verilen basınç. Bu değer, tank sistemin en alt noktasında ve pompanın emme
tarafında ise, sistemdeki en düşük basınç sınıfına sahip komponentin dayanım
basıncından emniyet ventili açma marjı (~0,5 bar) çıkartılarak bulunan 
değerden fazla olmamalıdır.

Sistemdeki Toplam Su Hacmi: V  (litre)s
Soğutma sistemleri genel olarak klima santrali vb. ekipmanlar ve geniş çaplı
borular içerdiğinden, boruların toplam su hacmi Tablo-2 den hesaplanıp, 
fan-coil, chiller vb. cihazların su hacimleri de kataloglardan alınarak daha 
hassas bir hesap yapılması tavsiye edilir.

Büzülme Katsayısı: e
Sistemdeki suyun ilk ve son sıcaklığı arasındaki
büzülme oranı, Tablo-3 den alınabilir. Suyun ilk 

0doldurulma sıcaklığı 30 C, son sıcaklığı da 
işletme rejiminin ortalaması olarak alınabilir.

Bu parametrelerden ve yapılan kabullerden yola
çıkılarak, aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir.

Basınç Faktörü: a = 1 - ( (P  + 1) / ( P  + 1) )ög i

Büzülen Su Miktarı: V  (litre) = V  . eb s

Gerekli Büzülme Tankı Hacmi: V  (litre) = V  / at b

Seçilen Tank Hacmi: V  (litre) > V  . 1,1s t

Sayfa 8 de bulunan tablodan, minimum bu
kapasiteyi karşılayan bir tank seçilir.

P = P  = 25 / 10,2 = 2,45 barst ög
P   = 6 - 0,5 = 5,5 bari
e   = % 0,415 (Tablo 3)
a   = 1 - ( (2,45 + 1) / (5,5 + 1) ) = 0,47
V  = 10.000 x % 0,415 = 42 litreb
V   = 42 / 0,47 = 90 litret
V   = 90 x 1,1 = 100 litres

1/4"

1/2"

3/4"

1/2"

1/2"

KAPASİTE BELİRLEME 
ÖNERİLERİ

Sıcak Kullanma Suyu Sistemleri

Özellikle sıcak suyun boyler, akümülasyon tankı vb. bir cihaz tarafından depolandığı sıcak kullanma 
suyu sistemlerinde, kullanım olmadığı zamanlarda, su ısıtıldığında oluşan genleşmenin bir genleşme tankı 
tarafından absorbe edilmesi gerekir. Aksi halde, genleşmeden dolayı sistemde yükselen basınç, başta 
bataryalar olmak kaydıyla sistem komponentlerine zarar verebilir.

Gerekli genleşme tankının kapasitesi hesaplanırken, öncelikle sistemle ilgili alttaki parametreler belirlenmelidir.

Sistem İşletme Basıncı: P  (bar)  i
Sistem şehir şebekesinden besleniyorsa şebeke basıncı, bir hidrofor tarafından basınçlandırılıyorsa hidroforun 
üst basıncı işletme basıncı olarak alınmalıdır.

Ön Gaz Basıncı: P (bar) = P  iög 
Sistem işletmeye alınmadan önce, tanka basılacak gaz basıncı. Bu değer 5,5 bar’ın üzerinde olmamalıdır.

Maksimum Sistem Basıncı: P  (bar)maks
Sistem ısınıp, genleştiğinde, tankta oluşmasına izin verilen basınç. Bu değer, tank sistemin en alt noktasında 
ise, sistemdeki en düşük basınç sınıfına sahip komponentin dayanım basıncından emniyet ventili açma marjı
(~0,5 bar) çıkartılarak bulunan değerden fazla olmamalıdır.

Sistemdeki Toplam Su Hacmi: V  (litre)s
Kullanım olmadığı zamanlarda sistemdeki su durgun 
olacağından, sadece boyler veya akümülasyon tankı 
içinde depolanan suyun genleşmesi hesaba katılmalıdır. 

Genleşme Katsayısı: e 
Sistemdeki suyun ilk ve son sıcaklığı arasındaki 
genleşme oranı. Tablo-3 den alınabilir. Suyun ilk 

0doldurulma sıcaklığı 4 C, son sıcaklığı da sıcak 
kullanma suyunun depolandığı sıcaklık olarak 
alınabilir.

Bu parametrelerden ve yapılan kabullerden yola 
çıkılarak, aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir.

Basınç Faktörü: a = 1 - ( (P +1) / (P +1) )ög maks

Genleşen Su Miktarı: V  (litre) = V  . e g s

Gerekli Genleşme Tankı Hacmi: V  (litre) = V  / at g

Seçilen Tank Hacmi: V  (litre) > V  . 1,1s t

Sayfa 8 de bulunan tablodan, minimum bu kapasiteyi 
karşılayan bir tank seçilir. 
     
      
     

En zayıf komponenti 8 bar basınç dayanımına sahip
olan, üst basıncı 4 bar olan bir hidrofor tarafından
basınçlandırılan, suyun 2000 litre kapasitede bir boyler

0tarafından ısıtılarak 60 C ’ de depolandığı bir sıcak
kullanma suyu sisteminde yer alacak genleşme tankını
seçelim.

P  = P  = 4 barög i
P  = 8 - 0,5 = 7,5 barmaks
V  = 2000 litres
e = %1,71 (Tablo 3)
a = 1 - ( (4 + 1) / (7,5 + 1) ) = 0,41
V  = 2000 x %1,71 = 35 litreg
V  = 35 / 0,41 = 86 litret
V = 86 x 1,1 = 95 litretl 

Seçilen tank: 100 litre hacimdeki TANPERA-TGT 100/10
Ayrıca 8 bar açma basıncında emniyet ventili seçilmelidir.

KAPASİTE BELİRLEME 
ÖNERİLERİ

Tablo 3- Katkısız Suyun Genleşme Katsayıları (%)

0Suyun ilk sıcaklığı ( C)

Örnek Hesaplama
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Soğutma Sistemleri

0,2
0,3
0,5
0,8
1,3
2,1
3,1
4,8
8,3
13,0
18,8
32,4
51,1
72,8

Boru Çapı
(inç)

Su kapasitesi
(l/m)

1"
1
1
2"
2
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"

Tablo 2

Örnek Hesaplama

En zayıf komponenti 6 bar basınç dayanımına sahip 
0olan, rejimi 6/12 C, toplam su hacmi 10.000 litre (Vs),

statik yüksekliği 25 m (Hst) olan bir soğutma sisteminde, 
en alt noktada ve pompa emişinde yer alacak
büzülme tankını seçelim.

 
Seçilen tank: 100 litre hacimdeki TANPERA-TGT 100/10 
Ayrıca 6 bar açma basıncında emniyet ventili seçilmelidir.   

Isıtma sisteminin tersine, soğutma sisteminde ise, en sıcak olduğu ilk doldurma sıcaklığından işletme sıcaklığına
kadar soğutulduğunda, sistemdeki suyun hacmi azalır. Bu miktarda su, bir büzülme tankı tarafından sisteme
takviye edilmediği takdirde, zayıf noktalardan içeriye hava girerek sistemde korozyona ve başka hasarlara 
neden olabilir.

Gerekli büzülme tankının kapasitesi hesaplanırken, öncelikle sistemle ilgili 
alttaki parametreler belirlenmelidir.

Statik Yükseklik: H  (m)st
Sistemin en üst noktası ile büzülme tankı arasındaki su kolonunun yüksekliği.

Statik Yükseklik Basıncı: Pst (bar) = Hst / 10,2

Ön Gaz Basıncı: Pög (bar) = Pst
Sistem işletmeye alınmadan önce, tanka basılması gereken gaz basıncı.

Sistem Doldurma basıncı: Pi (bar)
Sistem suyla doldurulduğunda ve pompa çalşmazken, tankta oluşmasına izin
verilen basınç. Bu değer, tank sistemin en alt noktasında ve pompanın emme
tarafında ise, sistemdeki en düşük basınç sınıfına sahip komponentin dayanım
basıncından emniyet ventili açma marjı (~0,5 bar) çıkartılarak bulunan 
değerden fazla olmamalıdır.

Sistemdeki Toplam Su Hacmi: V  (litre)s
Soğutma sistemleri genel olarak klima santrali vb. ekipmanlar ve geniş çaplı
borular içerdiğinden, boruların toplam su hacmi Tablo-2 den hesaplanıp, 
fan-coil, chiller vb. cihazların su hacimleri de kataloglardan alınarak daha 
hassas bir hesap yapılması tavsiye edilir.

Büzülme Katsayısı: e
Sistemdeki suyun ilk ve son sıcaklığı arasındaki
büzülme oranı, Tablo-3 den alınabilir. Suyun ilk 

0doldurulma sıcaklığı 30 C, son sıcaklığı da 
işletme rejiminin ortalaması olarak alınabilir.

Bu parametrelerden ve yapılan kabullerden yola
çıkılarak, aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir.

Basınç Faktörü: a = 1 - ( (P  + 1) / ( P  + 1) )ög i

Büzülen Su Miktarı: V  (litre) = V  . eb s

Gerekli Büzülme Tankı Hacmi: V  (litre) = V  / at b

Seçilen Tank Hacmi: V  (litre) > V  . 1,1s t

Sayfa 8 de bulunan tablodan, minimum bu
kapasiteyi karşılayan bir tank seçilir.

P = P  = 25 / 10,2 = 2,45 barst ög
P   = 6 - 0,5 = 5,5 bari
e   = % 0,415 (Tablo 3)
a   = 1 - ( (2,45 + 1) / (5,5 + 1) ) = 0,47
V  = 10.000 x % 0,415 = 42 litreb
V   = 42 / 0,47 = 90 litret
V   = 90 x 1,1 = 100 litres

1/4"

1/2"

3/4"

1/2"

1/2"

KAPASİTE BELİRLEME 
ÖNERİLERİ

Sıcak Kullanma Suyu Sistemleri

Özellikle sıcak suyun boyler, akümülasyon tankı vb. bir cihaz tarafından depolandığı sıcak kullanma 
suyu sistemlerinde, kullanım olmadığı zamanlarda, su ısıtıldığında oluşan genleşmenin bir genleşme tankı 
tarafından absorbe edilmesi gerekir. Aksi halde, genleşmeden dolayı sistemde yükselen basınç, başta 
bataryalar olmak kaydıyla sistem komponentlerine zarar verebilir.

Gerekli genleşme tankının kapasitesi hesaplanırken, öncelikle sistemle ilgili alttaki parametreler belirlenmelidir.

Sistem İşletme Basıncı: P  (bar)  i
Sistem şehir şebekesinden besleniyorsa şebeke basıncı, bir hidrofor tarafından basınçlandırılıyorsa hidroforun 
üst basıncı işletme basıncı olarak alınmalıdır.

Ön Gaz Basıncı: P (bar) = P  iög 
Sistem işletmeye alınmadan önce, tanka basılacak gaz basıncı. Bu değer 5,5 bar’ın üzerinde olmamalıdır.

Maksimum Sistem Basıncı: P  (bar)maks
Sistem ısınıp, genleştiğinde, tankta oluşmasına izin verilen basınç. Bu değer, tank sistemin en alt noktasında 
ise, sistemdeki en düşük basınç sınıfına sahip komponentin dayanım basıncından emniyet ventili açma marjı
(~0,5 bar) çıkartılarak bulunan değerden fazla olmamalıdır.

Sistemdeki Toplam Su Hacmi: V  (litre)s
Kullanım olmadığı zamanlarda sistemdeki su durgun 
olacağından, sadece boyler veya akümülasyon tankı 
içinde depolanan suyun genleşmesi hesaba katılmalıdır. 

Genleşme Katsayısı: e 
Sistemdeki suyun ilk ve son sıcaklığı arasındaki 
genleşme oranı. Tablo-3 den alınabilir. Suyun ilk 

0doldurulma sıcaklığı 4 C, son sıcaklığı da sıcak 
kullanma suyunun depolandığı sıcaklık olarak 
alınabilir.

Bu parametrelerden ve yapılan kabullerden yola 
çıkılarak, aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir.

Basınç Faktörü: a = 1 - ( (P +1) / (P +1) )ög maks

Genleşen Su Miktarı: V  (litre) = V  . e g s

Gerekli Genleşme Tankı Hacmi: V  (litre) = V  / at g

Seçilen Tank Hacmi: V  (litre) > V  . 1,1s t

Sayfa 8 de bulunan tablodan, minimum bu kapasiteyi 
karşılayan bir tank seçilir. 
     
      
     

En zayıf komponenti 8 bar basınç dayanımına sahip
olan, üst basıncı 4 bar olan bir hidrofor tarafından
basınçlandırılan, suyun 2000 litre kapasitede bir boyler

0tarafından ısıtılarak 60 C ’ de depolandığı bir sıcak
kullanma suyu sisteminde yer alacak genleşme tankını
seçelim.

P  = P  = 4 barög i
P  = 8 - 0,5 = 7,5 barmaks
V  = 2000 litres
e = %1,71 (Tablo 3)
a = 1 - ( (4 + 1) / (7,5 + 1) ) = 0,41
V  = 2000 x %1,71 = 35 litreg
V  = 35 / 0,41 = 86 litret
V = 86 x 1,1 = 95 litretl 

Seçilen tank: 100 litre hacimdeki TANPERA-TGT 100/10
Ayrıca 8 bar açma basıncında emniyet ventili seçilmelidir.

KAPASİTE BELİRLEME 
ÖNERİLERİ

Tablo 3- Katkısız Suyun Genleşme Katsayıları (%)

0Suyun ilk sıcaklığı ( C)

Örnek Hesaplama
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Elektrik motorlarında 
saatlik şalt limitleri (S)

Hidrofor Sistemleri
Basınç şalteri ile kumanda edilen çok pompalı bir hidroforun denge tankının kapasitesi, pompaların sıralı 
olarak çalışması kaydıyla, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.

Gerekli genleşme tankının kapasitesi hesaplanırken, öncelikle sistemle ilgili alttaki parametreler belirlenmelidir.

3Pompa Debisi: Q  (m /h)p
En üst basınç aralığına kumanda eden basınç şalterinin 
devreye girme (alt) basıncındaki pompa debisi.

Pompa Üst Basıncı: P  (bar) üst
En üst basınç aralığına kumanda eden basınç şalterinin 
devreden çıkma basıncı.

Pompa Alt Basıncı: P (bar)alt 
En üst basınç aralığına kumanda eden basınç şalterinin 
devreye girme basıncı.

Ön Gaz Basıncı: P  (bar) = Palt . 0,9ög
Sistem işletmeye alınmadan önce, tanka basılacak gaz 
basıncı.

Pompa Maksimum Şalt Sayısı: S (1/h)
Pompanın motor gücüne bağlı olarak Tablo 4 ten 
alınabilir. 

Toplam Pompa Sayısı: n  (adet)p
Yedek pompalar da dahil olmak üzere hidrofor setindeki 
pompa sayısı.

Bu parametrelerden ve yapılan kabullerden yola 
çıkılarak, aşağıdaki hesaplamalar yapılabilir.

Basınç Faktörü: a = 1- ( (P + 1) / (P  + 1) )alt üst 

Gerekli Hidrofor Tankı Hacmi: 
V  (litre) = (Q  . 1000) / (a . S . n )pt p

Seçilen Tank Hacmi: V  (litre) > V  . 1,1s t

Sayfa 8 de bulunan tablodan, minimum bu kapasiteyi 
karşılayan ve pompa kapalı vana basıncına uygun 
dayanımda bir tank seçilir. 

KAPASİTE BELİRLEME 
ÖNERİLERİ

Örnek Hesaplama

Tablo 4

Motor Gücü (kW)
_ < 3,7
3,7 - 7,5
7,5 - 15
15 - 18

 S (l/h)         
_ < 60
_ < 30
_ < 20
_ < 15

En üst basınç aralığına kumanda eden basınç
şalterinin devreye girme basıncı 6 bar (P ),alt
devreden çıkma basıncı 8 bar (P  olan, birüst)
pompasının 6 bar basma yüksekliğinde verdiği

3debi 23 m /h (Q ) olan, pompasının kapalıp
vana basıncı 9 bar olan ve üzerinde 7,5 kW
güçte elektrik motoru bulunan 3 pompalı (n )p
bir hidrofor için gerekli olan tank kapasitesini
bulalım.

S = 20 (Tablo-4)
a = 1 - ( (6 + 1) / (8 + 1) ) = 0,22
V  = (23 x 1000) / (0,22 x 20 x 3) = 1742 litret
V  = 1742 x 1,1 = 1916 litres

Seçilen tank: 
2000 litre hacimdeki TANPERA-TGT 2000/10   

Örnek Hesaplama
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Isıtma, soğutma ve güneş enerjisi gibi kapalı devre tesisat sistemleri ile hidrofor ve sıcak 
kullanma suyu sistemlerini düzgün ve güvenli bir şekilde işletebilmek için doğru bir basınçta 
tutmak ve basınç şoklarından korumak gerekir.

TANPERA - TGT Serisi genleşme tankı bunun için en basit ve en mükemmel çözümdür. 
Hem genleşme hem dengeleme tankı olarak çalışabilir

Isıtma ve soğutma sistemlerinde basıncın atmosfer basıncının altına düşmesi sisteme hava girişine, 
sistemdeki hava da akışı sekteye uğratabilecek blokajlara ve oksijen korozyonu neticesinde tesisatta
istenmeyen tortu birikimlerine yol açabilir. Ayrıca hava, özellikle statik yüksekliği düşük olan sistemlerde,
pompa emişlerinde ve kontrol ekipmanlarında kavitasyona neden olabilir. Bu nedenle, kapalı tesisat
devrelerinin, işletme esnasında belirli bir statik basınç altında tutulması çok önemlidir. Bu da, maksimum
ve minimum su sıcaklıkları arasındaki su miktarı dalgalanmalarının kompanse edilmesi ile mümkün olabilir.

 
Genleşme tankında bir membran tarafından birbirinden ayrılmış su ve gaz (hava) bölmeleri vardır. Bu sayede 
gazın suda erimesinin önüne geçilir. Su tarafı tesisat sistemine bağlıdır, gaz ise belli bir ön basınçla tanka 
doldurulmuştur. Basıncı tankta su yokken ayarlanmış gaz yastığı, sistemdeki su basıncını dengeler. Su ısınıp 
genleştiğinde fazla su tanka dolar ve membranın diğer tarafındaki gaz basıncı yükselir. Sistem soğuduğunda 
ise su hacmi düşer ve büzülen su tanktan boşalır. Tanktaki gaz basıncı düşer. Başka bir deyişle, gaz tarafı 
sıkıştırılabilir olduğundan su tarafındaki termal genleşmeden veya büzülmeden oluşan basınç değişikliğini 
absorbe eder; ani basınç dalgalanmalarının (su koçu) yaratacağı şokları emer.

NEDEN GENLEŞME TANKI 
KULLANMALI...

Hidrofor sistemlerinde ise genleşme tankı basınçlı su depolama işlevi görür ve özellikle pompa şalt 
sayısını sınırlamak için kullanılır. Pompa tarafından anlık olarak basılan su miktarı ile kullanım tarafında harcanan 
su miktarı arasındaki fark tankta depolanır veya tanktan kullanılır. Tanktaki ön gaz basıncı hidroforun alt 
(devreye girme) basıncının biraz altında olacak şekilde ayarlanır. Kullanım başlayıp da su basıncı devreye girme 
basıncına düşünce, pompa çalışarak sisteme su basmaya başlar. Tüketim kesilince, tanktaki gaz basıncı 
hidroforun üst (devreden çıkma) basıncına yükselinceye kadar pompa çalışmaya devam eder ve tankta bir miktar 
basınçlı su depolar. Tekrar kullanım başlayınca, gaz basıncı hidroforun devreye girme basıncına düşünceye kadar 
tanktaki su kullanılır, sonra pompa devreye girer. Bu sayede, tankın basınçlı su biriktirme kapasitesine bağlı olarak 
ve kullanımın başlama/bitme sıklığından bağımsız olarak, pompanın devreye giriş/çıkış (şalt) sayısı düşer. Bunun 
dışında pompaların devreye girme/çıkmaları esnasında oluşan basınç dalgalanmaları da emilerek emniyetli ve 
konforlu bir işletme sağlanır.

Pompa devir hızını, dolayısıyla debisini, kullanım miktarına göre ayarlayan frekans kotrollü hidroforlarda bu tür bir 
şalt sayısı kontrolüne gerek yoktur. Zira pompa, kullanım durduktan sonra, önceden ayarlanan bir süre daha 
minimum devirde çalışmaya devam eder ve bu esnada kullanım tekrar başlarsa ihtiyaca göre debisini artırır. Bu tür 
sistemlerde genleşme tankı, şalt sayısını ayarlamak için değil, sadece sistemde oluşan basınç dalgalanmalarını  
ve su koçlarını absorbe ederek kullanım emniyetini ve konforunu artırmak için kullanılır. Bu nedenle çok daha 
küçük hacimli bir tank yeterlidir. Aynı şekilde su temini ve transferi sistemlerinde de genleşme tankları sistem 
ekipmanlarının su koçlarından ve aşırı basınç dalgalanmalarından zarar görmesini önlemek için kullanılır.

Gaz

Pst

Kapalı
SİSTEM SOĞUK SİSTEM SOĞUK

Su

Açık

Gaz

Su

Gaz

SİSTEM SICAK

Pög

Açık

PiPögPög

Isıtma sisteminde genleşme
tankının çalışma prensibi

TANPERA-TGT 1000/10

Nominal işletme basıncı (bar)

Kapasite             : 24 - 5000 litre
0Kullanım             : 100 C yi geçmeyen su

İşletme basıncı*  : 10 bar / 16 bar (50 ve 24 litre 
                              tanklar için yatay montajlı alternatif mevcuttur)
Montaj konumu   :  Dikey (sadece 50 litre tank için yatay montajlı 
                              alternatif mevcuttur)
Gaz şarjı             : 4 bar kuru hava (opsiyonel olarak azot)
                             (sadece 50 ve 24 litre tanklar için 1,5 bar)
(*) Özel istek kapsamında 25 bar işletme basıncında genleşme tankı da teslim  
       edilebilmektedir.

D
H

TEKNİK ÖZELLİKLER ve
MONTAJ BOYUTLARI

Ürün KodlamasıTeknik Özellikler

Montaj Boyutları

TGT-24/8-küresel
TGT-24/8
TGT-50/8-yatay
TGT-50/8
TGT-100/10
TGT-200/10
TGT-300/10
TGT-500/10
TGT-750/10
TGT-900/10
TGT-1000/10
TGT-1250/10
TGT-1500/10
TGT-2000/10
TGT-2500/10
TGT-3000/10
TGT-4000/10
TGT-5000/10
TGT-100/16
TGT-200/16
TGT-300/16
TGT-500/16
TGT-750/16
TGT-900/16
TGT-1000/16
TGT-1250/16
TGT-1500/16
TGT-2000/16
TGT-2500/16
TGT-3000/16
TGT-4000/16
TGT-5000/16

 24
 24
 50
 50
100
200
300
500
750
900
1000
1250
1500
2000
2500
3000
4000
5000
100
200
300
500
750
900
1000
1250
1500
2000
2500
3000
4000
5000

360
280
380
380
460
590
640
750
750
800
800
800
960
1100
1100
1200
1450
1450
460
590
640
750
800
800
800
800
960
1100
1100
1200
1450
1450

330
465
590
750
970
1120
1230
1500
1900
1950
2180
2400
2400
2520
2800
2800
3180
3720
970
1120
1230
1500
1900
1950
2180
2400
2400
2520
2800
2800
3180
3720

1"
1"
1"
1"
1"

1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"

2"
2"

2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"

3"
3"
3"
1"

1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"

2"
2"

2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"

3"
3"
3"

6
6
12
12
20
40
45
70
120
140
160
200
260
400
420
450
750
880
50
55
65
95
220
240
260
350
400
530
640
770
1000
1200

Cihaz Tipi
Kapasite

(litre)
Bağlantı

Ağzı
Boş Ağırlık

(kg)
O D

(mm)
H

(mm)

Genleşme tankı tip kodu
Nominal kapasite (litre)

Pi








