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VAV Radyant’a Karşı 
Yan yana Karşılaştırma

Infosys, Hindistan’ın en büyük üç yazılım şirketinden bir tanesi, çalışanlarının ihtiyaçlarına daha  
uygun düşük enerjili binalar yaratırken binalarını soğutmanın en iyi yolunu bulmak için 2011’de bir  
program uyguladı. Sonuç binası, Haydarabad’da Yazılım Geliştirme Bloğu 1 (SDB-1), sadece  
Hindistan’da ilk radyant olarak soğutulan bina olmadı, ayrıca dünyanın en büyük  
HVAC yanyana karşılaştırılması ile sonuçlandı.

SDB-1 binası iki soğutma sistemi içermekte-
dir. Binanın yarısı optimize bir değişken hava 
hacmi (VAV) sistemine sahiptir. Diğer yarısı, 
özel dış hava sistemli (DOAS) radyant bir 
soğutmaya sahiptir. 
Bina, iki sistemin etkilerinin ölçülmesi için 
yüksek derecede donatılmıştır (enstrümante 

edilmiştir). İki yıllık işletme sonucunda, rad-
yant sistem, VAV sistemi ile karşılaştırıldı-
ğında % 34 daha az enerji tüketmiştir. Rad-
yant sistemin maliyeti, VAV sistemine göre 
nispeten daha azdır ve memnuniyet anketleri 
radyant sistemler ile ısıl memnuniyetin arttı-
ğını bulmuştur.

Guruprakash Sastry ve Peter Rumsey, P.E., ASHRAE Üyesi

Şekil 1.  nın yarısının radyant soğutması 
yarısının VAV soğutması vardır. 

Şekil 1.  nın yarısının radyant soğutması 
yarısının VAV soğutması vardır. 
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FİKİR

SDB-1 binası, ofislerin tamamen gün ışığını 
almasına izin verecek şekilde ısı ve güneş 
yüklerini minimize eden bir dış kabuk ile 
tasarlanmıştır. Sonuç, ısıl yalıtımlarla yalı-
tılmış duvarların yanısıra örnek niteliğinde 
güneş gölgeleme sistemlerine sahip bir bina-
dır. Güneş gölgelikleri için yönetmelik açıktı. 
Güneş gölgeliklerinin ve aydınlık raflarının 
binaya giren direkt güneş ışığı olmadan % 95 
günışığı otonomisini sağlaması gerekmekte-
dir. Günışığı otonomisi, çalışma saatleri süre-
since bir mahalin tamamen günışığı ile aydın-
latılabilirliğinin yıllık yüzdesidir. 
Sonuç olarak, binanın taban plakası (duvar-
lara destek olan zemin) nispeten dar olmalı 
ve baştan başa güneş gölgelikleri iki katına 
çıkarılmış aydınlık rafları kullanılmalıdır. 
Detaylı günışığı modeli, direkt günışığından 
gelen kamaşmalar bina dışında tasarlandığı 
için mahallerde iç gölgelemeye ihtiyaç olma-
dığını doğrulamıştır. Genel olarak, pencere-
duvar oranı % 30’dur. Buna karşın, yakın 
zamanda bir ziyaretçinin gözlemlediği gibi, 
SDB-1 binasında güneşliklerin az olması ve 
bina dış kabuk tasarımı sebebiyle daha yük-
sek bir pencere-duvar oranı hissettirmektedir. 

HVAC sistemi tasarlamaya geldiğinde, tasa-
rım takımı özel dış hava sistemli (DOAS) 
radyant soğutmayı önermiştir. Bu esnada 
Infosys takımı daha önceden yapılmamış bazı 
şeyleri denemek için istekliyken radyant sis-
tem ile sınıfında en iyi değişken hava hacimli 

(VAV) sistemi karşılaştırabilmeyi de istedi-
ler. O dönemlerde VAV sistemi bütün yeni 
binalarda standarttı. Infosys 250,000 ft2 
(23,226 m2) binayı alıp, bir tarafında radyant 
soğutma ve diğerinde optimize edilmiş VAV 
sistemiyle ikiye bölmeye karar verdi.

SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Binadaki iki soğutma sistemi, VAV ve rad-
yant, bağımsız çalışmak ve iki tasarım için en 
iyi olası tasarımı temsil etmek için tasarlan-
mıştır. Adil bir karşılaştırma olması amacıyla, 
SDB-1 binası simetrik olarak bölünmüştür. 
Binanın her iki tarafı da aynı yönelime sahip-
tir ve bu nedenle aynı güneş yüküne sahiptir. 
Aydınlatma türü, kullanıcıların sayısı ve bina 
dış kabuğu gibi parametreler her iki taraf için 
de aynı tutulmuştur.

VAV İklimlendirme sistemi

• Yüksek verimli VSD soğutma grubu (275 
ton [967 kW]), VSD pompa, VSD AHU ve 
VSD soğutma kulesi

• Soğutulmuş su tasarım sıcaklıkları: besleme 
46°F (7.8 °C), geri dönüş 60°F (15.6 °C) 
yüksek ΔT tasarımı;

• Birincil değişken debi pompalaması;
• Soğutma kulesi yaklaşım: 4°F (2.2 °C)
• Enerji geri kazanım tekerli (rotorlu) AHU’lar, 

evaporatif soğutma bölümü ve farklı ortam 
koşulu avantajları için serbest soğutma 
seçeneği;

• Düşük basınç tesisat ve kanal tasarımı; ve
• Ofis alanlarında hava akışını kontrol etmek için 

düşük minimuma sahip VAV kutuları. Sıcak 
iklim ve düşük VAV minimumları nedeniyle 
geri ısıtma serpantinleri kullanılmamıştır.             

Radyant soğutma sistemi 

• Yüksek verimli VSD soğutma grubu (275 
ton [967 kW]), VSD pompa, VSD DOAS AHU 
ve VSD soğutma kulesi

• Soğutulmuş su tasarım sıcaklıkları: besleme 
57 °F (14 °C), geri dönüş 63°F (17 °C);

• Nem almayı sağlamak için DOAS AHU’lu DX 

Şekil 2. Güney cephe güneş gölgeleme ve aydınlık rafları 
detayı, tam gün ışığı, direkt güneş veya kamaşma yok. 
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serpantini;
• DOAS’ta kurutuculu 

enerji geri kazanım 
tekeri (rotoru);

• Birincil değişken debi 
pompalaması;

• Soğutma kulesi yak-
laşımı: 4 °F (2.2 °C)

• Düşük basınç tesisat 
ve kanal tasarımı;

• Radyant döşemede 
borulama 0.5 in. 
(12.5 mm) (iç çap) merkezi yerleşimde 6 in. 
(150mm) örtüşme ile çapraz bağlı polietilen 
(PEX) ve on/off kontrol valfli manifoldlar; 

• Yüksek yükler ve hızlı tepki için konferans 
salonlarında pasif soğutulmuş kirişler; ve

• Hava hareketi için başüstü tavan fanları.

Haydarabad’da hava, ya sıcak ve nemli ya 
da sıcak ve kurudur. Soğuk mevsim yoktur. 
Geçen sene, maksimum sıcaklık 115 °F (46 
°C) ve pik çiğlenme noktası 77 °F (25 °C) 
idi. Bu herhangi bir HVAC sistemi için zor bir 
ortamdır. Daha önemlisi, bu sıcak ve nemli 
hava DOAS’lı radyant sisteminin soğutma 
kabiliyeti ve nem kontrolü için önemli bir 
testtir.

Etkinin oluşturulması

Takım, binayı iki soğutma sisteminin de enerji 
kullanımının ölçümünü kolaylaştıracak şekilde 
tasarlamıştır. Bu amaçla, iki tane birbirinden 
tamamen bağımsız soğutma sistemleri inşa 
ettiler: birisi binanın VAV kısmı için ve diğeri 
radyant kısmı için. Tasarım, binanın her bir 
yarısına ayrı soğutulmuş su ve iklimlendirme 
sistemleri oluşturmuştur. Her bir pompa, 
iklimlendirme sistemi, soğutma grubu ve 
soğutma kulesinin bağımsız güç ölçerleri  
vardır.

Takım, kW/ton veya COP biriminde anlık 
soğutulmuş su sistemi verimini gözlemlemek 
için hassas tam geçişli manyetik akış ölçer-
ler ve sıcaklık sensörleri kullanmıştır. Bir yıl-
lık çalışmadan sonra Braunschweing Tek-

nik Üniversitesi (Technische Universität Bra-
unschweig) kontrol için enerji verilerini göz-
den geçirmiş ve iç hava kalitesini ve konfor 
koşullarını ölçmüştür. Konfor etkileri, binada 
konforu ele alan kullanıcı memnuniyet anketi 
Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Yapı Çevresi 
(UCB) Merkezi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bu anket, birkaç yüz binada 35000’den fazla 
kullanıcıya uygulanmıştır.

SONUÇLAR

ENERJİ

Bina Şubat 2011’de tamamen faaliyete 
geçti. Nisan 2011’den Mart 2012 arası peri-
yot için binadaki enerji ölçerlerden elde edi-
len karşılaştırma sonuçları Şekil 9’da göste-
rilmiştir. 
2011-12’de, VAV iklimlendirme sisteminde 
HVAC için enerji tüketimi 440,000 kWh veya 
12.3 kBtu/ft2 (38.7 kWh/m2) ve radyant 
soğutma sistemi için 269,000 kWh veya 8.1 
kBtu/ft2 (25.7 kWh/m2) değerlerine ulaşıl-
mıştır. Radyant soğutma sistemi % 34 daha 
az enerji tüketmiştir.
Enerji dağılımı, radyant sistemlerde yüzde-
sel analizde iklimlendirme enerjisinin daha 
düşük ve pompalamanın daha yüksek oldu-
ğunu göstermiştir. Düşük sıcaklık soğutulmuş 
su sistemi ile VAV iklimlendirme sistemleri 
için soğutma grubu tesisi (soğutma grubu, 
pompalar ve kule dahil) ortalama verimi 0.6 
kW/ton idi. Binanın radyant bölümüne hiz-
met veren orta sıcaklık soğutma grubu tesisi 
(yine, soğutma grubu, pompa ve kule dahil) 
0.45 kW/ton’luk bir ortalamada işletilmiştir.

Şekil 3. Infosys SDB-1 Haydarabad tipik kat planı.
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Konfor ve hava kalitesi

Hava kalitesi ve konforu değerlendirmek için 
Braunschweig takımı sıcaklık, nem, hava hızı, 
CO2 ve ortalama radyant sıcaklık sensörlerine 
sahip taşınabilir bir cihaz kullandı. Avrupa 
Standardı DIN EN 7730’ u kullanarak, bina-
nın radyant bölümündeki tahmini memnuni-
yetsizlik yüzdesi, binanın VAV kısmının yüz-
desi olan % 8.7 ile karşılaştırıldığında % 7.9 
olmuştur. Binanın radyant tarafındaki CO2 

seviyelerinin binanın VAV tarafına göre çok 
az daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu, 
DOAS AHU tarafından temin edilen dış hava-
nın biraz arttırılması ile düzenlenmiştir. 
Daha sonra, IAQ’nun detaylı izlenmesi SGS 
India Pvt. Ltd. tarafından yürütüldü. Raporla-
rında, bütün konfor parametrelerinin ASHRAE 
Standartları 55-2004 ve 62.1-2007 limitle-
rinde olduğunda bulmuşlardır. 
En önemli bulgular, bina kullanıcılarının anket-
lerine dayanmaktadır. Kaliforniya Üniversi-
tesi Berkeley Yapı Çevresi (UCB) Merkezi 
anketi kullanıcı konforunda artış olduğunu  
bulmuştur. Binanın VAV kısmındaki % 45 
“tatmin olmuş veya çok tatmin olmuş” 
kategorisinde hissedenler, radyant kısımda  
% 63’e çıkmıştır.

Şekil 4. Radyant sistem diyagramı

Şekil 5. Radyant sistem konfigürasyonu

Şekil 6. Beton dökülmeden önce radyant döşeme sistemi

Şekil 7. Kuru termometre profili, Hindistan, Haydarabad, 
Kasım 2012-Eylül 2013 boyunca.

Şekil 8. Çiğlenme noktası profili, Hindistan, 
Haydarabad, Kasım 2012-Eylül 2013 boyunca.

Soğutma 
kulesi

Soğutma 
grubu

hava soğutmalı 
soğutma grupları

Radyant 
manifoldlara

Binaya 
havalandırma 
havası

Hava hareketi 
için tavan fanı

Döşemedeki radyant soğutma

Nötr nemi giderilmiş 
havalandırma havası

Geliştirilmiş 
aydınlatma 
rafı güneş 
gölgeliği
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Maliyet

Herhangi bir teknolojinin en önemli eleman-
larından bir tanesi yatırım maliyetidir. Daha 
yüksek yatırım maliyeti genellikle daha yük-
sek risk ve bu sebeple yavaş adaptasyon 
demektir. SDB-1 projesinde radyant soğutma 
durumunda, sistemin yatırım maliyeti, VAV 
sistemine göre nispeten daha düşüktür. Bina 
için gerçekleşen HVAC maliyetlerinin detaylı 
bir analizi Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Konvansiyonel ve radyant soğutma 
sisteminin maliyet karşılaştırması

VAV Radyant

Soğutma Grubu 3,145,200 3,145,200

Soğutma Kulesi 1,306,400 1,306,400

HVAC işleri 22,839,000 15,310,000

Klima santralleri, DOAS, HRW 5,118,200 2,878,900

Radyant tesisat aksesuarları, montaj vb. 0 9,075,800

Bina otomasyon sistemi 6,184,000 6,584,000

Toplam maliyet (Rupi cinsinden) 38,592,800 38,300,300

Alan (m2) 11600 11600

Rupi/m2 3,327 3,302

HVAC sistem maliyeti $/ft2 $5.15/ft2 $5.11/ft2

Bu daha düşük maliyet, gelecekteki Infosys 
binaları için radyant soğutma teknolojisinin 
kullanılmasında bir ana faktördür. Infosys’in 
bu bina yardımıyla ulaşmaya çalıştığı ana 
hedeflerden bir tanesi daha düşük enerjili 
binaların maliyet çıkarımlarının test edilmesi 
idi. 

Öğrenilen dersler

Bir elektrik yüklenicisi aydınlatmayı monte 
etmek için tavanı deldiğinde, yüklenicinin 
binanın 125,000 ft2 (11613 m2)’lik tama-

mında radyant borularda iki sızıntısı vardı. 
Tavanın içinde yapılan kesme ve sızıntının 
tamiri hızlıca ve kolayca gerçekleştirildi.
Yalıtılmamış manifoldların üzerinde dışta 
yoğuşma, binada sorun oluşturmamıştır. 
Sorun olarak tespit edildiğinde manifoldlar 
hızlıca yalıtıldı.
Kullanım dışındaki saatlerden önce döşemeyi 
bir iki saat kapatmak ve kullanımdan bir iki 
saat önce tekrar açmak, bütün gün boyunca 
düşük yüklerde çalıştırılmasından daha az 
enerji kullanmıştır. 
Konferans salonları gibi yüksek gizli yüke 
sahip alanlara hizmet etmenin en düşük 
maliyetli yolu, kullanımda iken iklimlendirme 
havasının artırılması yoluyladır.
Braunschweig Teknik Üniversitesi takımı, 
mahal çiğ noktasının slab yüzey sıcaklığının 
yerine soğutulmuş su besleme sıcaklığından 
daha düşük tutulmasının daha iyi olduğu ile 
ilgili verileri sağladı. Takım, nemin zamanla 
döşemeden soğutulmuş su borularına doğru 
ilerleyebileceğine dikkat çekti.
Infosys birkaç sıcaklık kontrol stratejisini test 
etti. En basit ve en sağlam strateji, manifold 
valflerinin sabit bir dönüş suyu sıcaklığına 
dayalı kontrolü olduğu bulundu.
Radyant sistem, VAV sisteminin kullandığı 
altı adet yerine, 1 adet klima santraline ihti-
yaç duydu. Bu, büyük miktarda alan ve ima-
lat maliyetinden tasarruf ettirmiştir. 
DOAS klima santralinde orijinal DX nem alma 
serpantini, havanın nemini beklenildiği kadar 
iyi alamadı. DX ünite kademelerindeki komp-
resörler açılıp kapandıkça su, hava akışı 
içinde yoğuşup yeniden buharlaşmaktadır. 
Ek olarak, DX ünitesi hava soğutmalıdır ve bu 
sebeple verimsizdir. İşletmenin birinci yılının 
sonunda Infosys, DX ünitesini demonte etti 
ve VAV sistemindeki düşük sıcaklık soğutma 
grubuna bağlı bir soğutulmuş su serpantini 
ekledi. Bu değişimin enerji etkisinin izlenmesi 
için enerji ekibi tesisata bir Btu ölçer ekledi 
ve gelecekteki enerji hesaplamalarında göz 
önünde bulundurdu. Bu değişim sonrasında, 
binanın radyant tarafındaki nem kontrolünde 
iyileşme oldu, enerji kullanımı azaldı. İşletme-
nin ikinci ve üçüncü yılında radyant sistemin 
VAV sistem ile karşılaştırıldığında sonuçta 
oluşan enerji tasarrufu % 42’dir.

Şekil 7. Kuru termometre profili, Hindistan, Haydarabad, 
Kasım 2012-Eylül 2013 boyunca.
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yonlar yerine gerçek ölçümlere dayanan bu 
karşılaştırma, enerji modelleme yazılımlarını 
kullanan çalışmalardan daha güvenilir ve doğ-
rudur. 
Bina, LEED India Platinum derecesi ile ödül-
lendirilmiştir. Hindistan’da düşük enerjili bina-
lar konusunda rehberlik arayanlar binayı 
sık sık ziyaret etmektedir. Bina ayrıca Law-
rence Berkeley Ulusal Laboratuvarı tarafın-
dan yayımlanan Hindistan’da Yüksek Perfor-
manslı Ofis Binaları için En iyi Uygulamalar 
Kılavuzu’nda gösterildi. 
Binanın en fazla heyecan uyandıran hikaye-
lerinden bir tanesi Silikon Vadisi’nden büyük 
bir yazılım firmasının ziyarete geldiği zaman-
dır. Yazım mühendisleri çalışanları ile zorlu 
iklim koşullarında büyük ölçekte bir radyant 
binayı görmek istediler. SDB-1 binası, Ame-
rika, Avrupa ve Asya’da ziyaret ettikleri az 
miktarda binalardan bir tanesi idi. Ziyaretleri 
ve başka araştırmalarına göre, kendi bina-
larında radyant soğutma ile devam etmeye 
karar verdiler. Bir Amerikan firmasının yeni-
likçi fikirler ve teknolojilerin doğrulanması için 
Hindistan’ı ziyaret etmesi gerçekten bir sürp-
riz olmuştu.
Infosys, radyant soğutmanın konforu art-
tırdığını, HVAC enerji kullanımını azalttığını 
ve HVAC imalat maliyetlerini azalttığını bul-
muş ve kendine kanıtlamıştır. Infosys, sadece  
beş yıl önce üretilen binadan % 60’dan  
% 70’e kadar daha az enerji harcayan bina-

lar üretmek için rad-
yant enerji kazanımla-
rıyla daha iyi bina dış 
kabuğu ve aydınlatmayı 
kombine etmiştir. SDB-1 
binasının sonucuna göre, 
Infosys kendi bina stan-
dartlarını değiştirmiştir. 
Şu anda, 2 milyon ft2 
(185,806 m2)’den fazla 
radyant soğutmalı bina-
lar tamamlanmaktadır. 
Bunların çoğu, döşeme 
içi sistemleri kullanıyor 
ama ayrıca 500,000 ft2 
(46,452 m2) radyant 
panelli binalara sahiptir-
ler. Bu binalarda, orta 

SONUÇ

Haydarabad’ da SDB-1 binasının radyant 
kısmı, düzgün tasarlanmış radyant soğutma-
nın VAV soğutmasına göre daha verimli oldu-
ğuna dair ayrıca kanıt sağlamıştır. Simülas-

Şekil 9. Binada farklı yük komponentlerinin 2011-2012 
enerji indeksi  

Konvansiyonel
Radyant

Aydınlatma Muhtelif Güç Bilgisayarlar HVAC

Radyant sistem Klima santralleri 

Klima 
santralleri 
% 30

Klima 
santralleri 
% 13

Soğutma 
kuleleri % 3

Soğutma 
kuleleri % 3

Pompalar  
% 7

Pompalar  
% 13

Soğutma 
grupları 
% 60

Soğutma 
grupları  
DX Ünitesi 
% 71

Şekil 10. Enerji kullanımının dağılımı

Şekil 11. Yapı Çevresi Merkezi kullanıcı anketi sonuçları
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sıcaklık soğutulmuş su tasarımlarını kullan-
maya başladılar.
Pune’deki yeni bir kampüs, bütün kam-
püs boyunca dağıtılan iki farklı soğutulmuş 
su sıcaklığıyla merkezi bir santrale sahip-
tir . Bu santral, bir tanesi 55 °F’tan 60 °F’a 
(12.8 °C’den 15.6 °C’ye) kadar orta sıcak-
lıklı soğutulmuş su sistemine tahsis edilmiş 
iki soğutma grubu setine sahiptir. Bütün 
yeni binalar mükemmel doğal aydınlatma ve 
gölgeleme ile ince yer tabakaları kullanmak-
tadır.
Ek olarak, Infosys eski binalarının birçoğunun 
daha düşük enerji için tadilat edilebileceğini 
fark etmiştir. Büyük bir soğutulmuş su tesisi 
ve aydınlatma yenileme programına başla-
dılar. Son beş yıldır, Infosys bütün şirkette 
kişi başına enerji kullanımını % 40’dan fazla 
oranda düşürmüştür. Bu kazançların kümü-
latif değeri 50 milyon dolardan fazladır. 
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