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1 Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. 

Tüm bina ve endüstriyel uygulamalarda sıcaklık değişimi nedeni ile değişen 
su hacminin dengelenmesi için ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılır.

Isıtma ve soğutma sistemlerinde oluşan genleşmelerin absorbe edilerek tesisat basıncını sabit tutmak 
için geliştirilen teknolojik bir cihazdır. Tesisat suyun ısıtılması anında genleşen miktarı kontrollü şekilde tankta 
biriktirerek ısıtma esnasında oluşabilecek  basınç yükselmelerini giderir. Genleşme sistemi suyun
soğutulması anında büzüşen tesisat suyunun eksik kalan miktarını pompalı genleşme sistemi içerisinde
bulunan pompa yardımıyla tekrar tesisata gönderilmesini sağlar ve bu sayede tesisat basıncının düşmesi
engeller. Sistemin amacı, ısıtma ve soğutma tesisatlarında ayarlanan basıncı sabit tutmaktır.
Tanpera Pompalı genleşme Sistemi 3 ana aksamdan oluşur;
• Kumanda ve Kontrol Ünitesi
• Hidrolik Ünite
• Genleşme Tankı

KULLANIM ALANLARI

TANPERA POMPALI GENLEŞME SİSTEMİ NEDİR?

AVANTAJLARI
KONTROLLÜ İŞLETME
Tesisat üzerindeki basınç ve kayıp kaçak su değerlerinin yüksek hassasiyetle ölçerek sabit bir basınçta 
kontrüllü bir işletme sağlar.

YERDEN TASARRUF 
Tanpera Pompalı Genleşme Sistemi klasik tip membranlı genleşme tanklarına göre ortalama beş kat 
daha yüksek genleşme kabiliyetine sahip olması sebebi ile çok daha küçük bir alan kaplar.

UZUN ÖMÜRLÜ İŞLETME 
Programlanabilir hava alma modu ile tesisat içerisindeki çözünmüş havanın etkili bir şekilde tahliye 
edilmesini sağlar.

ARIZA BİLGİSİ
Geniş LCD ekran ve hata bildirim sistemiyle arıza nedeni kolayca tespit edilip, müdahele edilmeyi kolaylaştırır. 
Ayrıca cihaz dahilindeki yüksek hassasiyetli debimetre ile şebekeden çekilen su miktarı ölçülerek, fazla 
su tüketiminde kayıp kaçak olması durumunda arıza bilgisi verilir.

ELEKTRİK KESİLMESİNE KARŞI KORUMA
Sistem dahilinde bulunan yedek güç ünitesi ile elektrik kesilmesinde tesisat güvende tutulur.

BİNA OTOMASYON SİSTEMİ İLE HABERLEŞME 
Gelişmiş elektronik haberleşme protokolü ile bina otomasyon sistemine izlenebilir bilgileri ve arıza
bilgilerini bina otomasyon sistemine aktarır. Farklı haberleşme protokollerine uyum sağlanabilir.

TANIMI, KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI
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1-Genleşme Tankı
2-Hava atma purjörü
3-Motorlu vana
4-Kumanda ve kontrol paneli
5-Hidrolik Ünite
6-Pompa
7-Debimetre
8-Şebeke bağlantı ağzı
9-Tesisattan geliş bağlantı ağzı
10-Tesisata gidiş bağlantı ağzı

Tesisat suyunun sıcaklığı arttıkça su genleşmeye başlar ve basınç yükselir. Pompalı 
genleşme otomasyon sistemi, bilgiyi değerlendirerek motorlu vananın açılmasını 
ve tesisattaki genleşen suyun tanka transfer edilmesini sağlar. Bu sayede tesisat 
basıncı sabit tutulur. 

Tesisat suyu sıcaklığı rejime girdiğinde azami yüke gelene kadar Pompalı
Genleşme Sisteminin basınç kontrolü sayesinde tesisat basıncı sabit tutulur. 

İşletme şartlarından dolayı tesisat suyu soğumaya ve büzülmeye başlar, basıncı 
düşer. Genleşme Tankı içerisindeki depolanmış su pompanın devreye girmesi 
ile tekrar tesisata basılır ve tesisatın istenilen basınca kadar basınçlandırılması 
sağlanır ve tesisat basıncı sabit tutulur. Tesisat basıncı istenilen basınca
ulaştığında pompa devreden çıkar.

Kullanım şartlarına bağlı olarak tesisat suyunda eksilmeler olabilir.
Pompalı Genleşme Sistemi üzerinde entegreli veri akışı otomasyon sistemi ve 
debimetre ile eksilen su miktarı ölçülüp şebeke hattından tesisata otomatik su 
beslemesi yapılır. Otomatik su takviyesi ile tesisat basıncı sabit tutulur.

Tesisat suyu ile doldurulmuş Pompalı 
Genleşme Sistemi içerisinde az miktarda su 
mevcuttur, sistem çalışmaya hazırdır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
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KUMANDA VE KONTROL ÜNİTESİ

Tanpera Pompalı Genleşme Sistemin tüm fonksiyonlarının kumanda ve kontrol edilebildiği ünitedir.
Geliştirilmiş elektronik kontrol sistemi ile sistemin durumu, yönetimi ve izlenmesi sağlanmaktadır. 
Yüksek çözünürlüklü dokunmatik 7” LCD ekranıyla kullanıcıya kolay kullanım imkanı sunmaktadır.
LCD arayüz ile 4 çalışma modu sunulmakta, çalışma basıncı ve diğer parametreler ayarlanabilmektedir.

ÇALIŞMA MODLARI
Manuel Mod: Kullanıcının isteğine bağlı olarak ekipmanların (solenoid vana, motorlu vana ve pompa)
tek tek açılabilmesine olanak sağlamaktadır. 
 
Auto Mod: Ayarlanan çalışma basıncına göre basınç alma-basınçlandırma işleminin otomatik olarak
yapılmasını sağlamaktadır.  
 
Stop Mod: Cihaz üzerindeki tüm ekipmanların emniyetli bir şekilde kapatarak cihazı bekleme moduna
almaktadır. 
 
Hava Alma Modu: Programlanabilir hava alma modu ile Pompalı genleşme sistemi gerekli sirkülasyonu 
otomatik olarak sağlayarak, tesisattaki havayı ayrıştırıp tank üzerinde bulunan hava tahliye purjörü
vasıtasıyla atabilir. 
 
Bilgi (infomation) Menüsü: Sistemin çalıştığı yeri, sistemin seri numarası, kodu, çalışma koşulları vb.
bilgilerin yer aldığı bölümdür.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Debimetre Göstergesi 
Debimetre
Solenoid Vana
Pompa
Arıza Göstergesi
Motorlu Vana
Manometre
Manometre Göstergesi
Doluluk Durumu
Membran Arıza Göstergesi
Doluluk Oranı Göstergesi
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Pompalı Genleşme Sisteminin, bina otomasyon merkezine veri gönderebilmesi için haberleşme protokolleri 
MODBUS ve MQTT destekli kumanda panelleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.  
 
Diğer haberleşme protokolleri için firmamız ile iletişime geçiniz.
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HİDROLİK ÜNİTE

Tanpera Pompalı Genleşme Sisteminde bulunan önemli birçok ekipmanın toplandığı ünitedir.

Hidrolik ünite içerisinde Motorlu Vana, Solenoid Vana, Pompa, Emniyet Ventili, Debimetre, Çekvalf, Kesme 
Vanaları, Sensörler ve bağlantıları yer almaktadır.

Hidrolik ünite kolay taşınabilir yapıda olup tüm ekipmanları bir platform üzerinde barındırır. Islanmaya ve
vibrasyona karşı koruma sağlanmıştır. Hidrolik ünitenin dışı çevre şartlarına uygun malzeme ile kaplanmış 
ve mekanik darbelere karşı korunmuştur.

Tesisat sisteminde basınç yükselmesi ile birlikte motorlu vana açılarak suyun bir kısmı genleşme tankına
alınmaktadır. Bu sayede tesisattaki sistem basıncı sabit tutulmaktadır.

Tesisat sisteminde basıncın çeşitli sebepler ile set değerinin altına düşmesi durumunda solenoid vana 
açılarak şebekeden basıncı istenilen değere ulaştıracak kadar su genleşme tankına alınmaktadır. Pompanın 
çalışması ile genleşme tankındaki su, tesisat sistemine basılmaktadır. Bu sayede tesisattaki sistem basıncı 
sabit tutulmaktadır.

Hidrolik ünitede kullanılan pompanın görevi tankın içerisinden alınan basınçsız
suyu basınçlandırarak ısıtma veya soğutma tesisatına geri beslemektir.

Sisteme uygun açma basıncına set edilmiş emniyet ventili bulunmaktadır.

Debi miktarına uygun olarak seçilen debimetre sayesinde transfer edilen su 
miktarı ölçülür. Bir zaman diliminde, sistemden çeşitli sebepler ile eksilen su
miktarı hafızaya alınır. Eksilen su miktarı hafızaya alınmış olan değerden fazla
olduğunda su kaçağı tespit edilir, bu veri kumanda ve kontrol paneline aktarılır.
Bu sayede sistemde oluşan kaçak için önlem alınması konusunda kullanıcı
bilgi sahibi olur.
Soğutma sistemi uygulamaları
kullanıcı tarafından mutlaka
belirtilmelidir.  Oluşabilecek
kondens probleminin önlenmesi
için soğutma sistemine uygun
izolasyon yapılmalıdır.
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GENLEŞME TANKI

Genleşme Tankının dış kısmı ısı merkezlerindeki şartlara dayanacak şekilde endüstriyel boya ile boyanmıştır. 
Tankın iç kısmı ise antipas boya ile boyanarak korozyon dayanımı artırılmıştır. 
 
Membran içerisinde tesisat suyu yer almaktadır. Membranın dışı ise atmosfere açık olup, basınçsızdır. Tankın 
üst bombesine monte edilmiş küçük çapta ters U-borusu ile serbest hava giriş çıkışı sağlanmaktadır.   
 
Tankın en üst noktasına monte edilmiş olan purjörden sistemdeki hava tahliye edilebilmektedir. Tesisat 
sisteminin problemsiz ve uzun ömürlü işletilmesi sağlanır. 
 
Güvenli bir işletme sağlanabilmesi amacı ile tank gövdesinde bir adet sıvı algılama
sensörü bulunmaktadır. Sensör, membran patlağı vs bir sebepten dolayı sıvı
algıladığında bu bilgiyi arıza olarak kabul eder. Kumanda ve kontrol paneli arıza
ikazı verir ve bina otomasyonuna sinyal verisi aktarılır.  
 
Membranlar değiştirilebilir tipte olup, istenildiğinde yedek parça
olarak tedarik edilebilir. 
 
Tankın işletme durumuna bağlı olarak
içerisinde depolanan suyun ağırlığı
değişmektedir. Tankın ayaklarından
bir tanesine yerleştirilmiş ağırlık
sensörü bulunmaktadır.
Ağırlık sensörü üzerinden
alınan dijital veri, kumanda
paneline işlenmektedir ve
ekranda tankın içerisindeki
su miktarını göstermektedir.
Po m p a l ı  G e n l e ş m e
Sisteminin çalışma koşulları
bu parametrelere göre
sağlanmaktadır.  
 
Tesisat sisteminizin yerleşim
 koşullarına bağlı olarak
çeşitli ölçülerde temin
edilmesi gereken genleşme
tankı ile hidrolik ünite arasında
bulunan kolay bağlantı setlerini
firmamızdan talep edebilirsiniz.
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TANPERA  TPG   1T x 300/10 - 1P x P2-OP
TPG = Ürün kodu, Tanpera Pompalı Genleşme Sistemi
1T    = 1 adet genleşme tankı, 2T = 2 adet genleşme tankı
300 =  Genleşme tankının nominal hacmi (lt) 
10   =  Tankın basınç sınıfı, 10 bar (Opsiyonel 16 bar) 
1P   =  1 adet pompa, 2P = 2 adet pompa 
P2   =  Ürün programında bulunan 2 nolu pompa
OP  =  Opsiyonel ekipmanlar ve fonksiyonlar

ÜRÜN KODLAMASI

                                                                                                                                                                                                     

EN 12828 belirtilen 90°C Su Sıcaklığını Geçmeyen Direk Isıtıcılı (Kazan vs.)
Pompalı Genleşme Sistemi Hesap Kriterleri, Kısaltmalar, Formüller ve 
Örnek Hesaplaması

Q =   Sistemin ısı kapasitesi (MW, kW, W)
Vs =   Sistemin su miktarı (lt)
Ve =   Sistemde genleşebilecek su miktarı (lt)
Vwv =   Sisteme eklenmesi gereken su miktarı (lt)
Vn =   Seçilen veya kullanılan Kapalı ve Pompalı Genleşme Sistemindeki tankın nominal hacmi (lt)
vs  =   Sistemde kullanılan veya kullanılması planlanan ısı transfer ekipmanlarının (Radyatör, Konvektör, 
      Fancoil vs.) 1 kW ısı kapasitesindeki özgül su miktarı (lt/kW). (Tablo 1).
e =    Sistemde kullanılan suyun genleşme faktörü. Sisteme antifriz ilave edilmesi gerekirse, bu faktör
                   kullanılan antifrizin özelliğine bağlı olarak gerekli düzeltme yapılır. (Tablo 2).
 f =    Pompalı Genleşme Sisteminin Tankının  % oranında su ile doluluk oranıdır. Firmamız kendi sisteminde
                        %90 oranını kullanmaktadır. Bu durumda 0,9’dur. 
Hst =  Sistem üzerindeki statik yükseklik (m), basınç değeri için po= Hst/10 (bar)
po =  Gerekli asgari basınç (bar)
pa =  İlk basınç (bar)
pe =  Son basınç (bar)
psvs =  Set edilen açma basıncı (bar)
psvc =  Emniyet ventilinin kapama yönündeki toleransı (bar)
psvo =  Emniyet ventilinin açma yönündeki toleransı (bar)
                 5 bara kadar basınç değeri için psvs değeri 0,5 bar kabul edilir. 
     Daha yüksek basınç değeri için Psvs değerinin %10 yani psvo= 0,1 x psvs kullanılabilir.
psvo* = psvs -  psvo  (bar) (Emniyet ventili açma basıncı kabul sınır değeri)
ts max = Sistem suyunun azami sıcaklığı (°C)
tr = Sistem dönüş suyunun sıcaklığı (°C)
ts min = Sistemin en düşük su sıcaklığı (°C), hiç antifriz kullanılmayacaksa minimum 0 °C. 
    Ancak, çevre şartlarının uygunluğuna bağlı olarak 5-10 °C kabul edilebilir.

ÜRÜN KODLAMASI
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pst = Hst (m)/10 = pst (bar)
po  = pst + (0,1 - 0,4) genelde 0,2 veya 0,3 bar alınır,       
          Firmamızın tavsiyesi 0,3 bardır.
pa  = po + (0,1 - 0,3) genelde o,2 veya 0,3 bar alınır,    
          Firmamızın tavsiyesi 0,3 bardır.
pe  = pa + (0,2 -0,6) genelde 0,3 veya 0,4 bar alınır,
          Firmamızın tavsiyesi 0,4 bardır.

Emniyet ventili detay bilgileri aşağıdaki örnekle anlatılmıştır. 
Sistemin projelendirilmesinde mutlaka pe < psvo* olmasına dikkat edilmelidir.

ÖRNEK HESAPLAMA

Hesaplanan yük Q=2.000 kW, 
Çevre şartlarından dolayı %30 etilen glikol tesisata ilave edilmesi gereklidir. 
Sistem çalışma sıcaklığı 80/60°C olarak projelendirilmiştir.   
Bina yüksekliği Hst= 60 m (Pompalı Genleşme Sistemi ile en üst ısı transfer noktası arasındaki kot farkı) 
pst=Hst/10= 6,0 bar

Isıtma uygulamasında kullanılacak emniyet ventilinin açma basıncını belirlemek için önce mevcut veriler 
değerlendirilir.

Manometrede gösterildiği gibi son basınç (pe) açma basıncı alt sınırından (psvo*)’den küçük olması gerekir. 
Mutlaka kontrol edilmelidir. 

po = pst + 0,3 bar = 6,0 bar + 0,3 bar = 6,3 bar  
pa = po + 0,3 bar = 6,3 bar + 0,3 bar = 6,6 bar  
pe = pa + 0,4 bar = 6,6 bar + 0,4 bar = 7,0 bar  
 
Emniyet Ventili açma basıncı psv mutlaka son basınç pe’den büyük olması gerekir, bu durumda psv= 8,0 bar 
olarak seçilebilir.  
 
Emniyet ventilinin açma yönündeki toleransı (bar) psvo = psv x 0,1 (%10) = 8,0 bar x 0,1 = 0,8 bar, açma 
yönündeki tolerans düşürüldükten sonra, psvo*= psv-psvo = 8-0,8 = psvo*=7,2 bar Emniyet Ventilinin en 
düşük açma basıncı sınır değeridir. 
 
Kontrol edecek olursak; pe:7,0 bar < psvo*:7,2 bar uygundur. Pompalı Genleşme Sisteminde ayarlanması 
gereken basınç değeri pa (ilk basınç) ile pe (son basınç) arası olmalıdır.  
Örnekteki değerle; 6,6 bar ile 7,0 bar arası ideal ayar değeri; pişletme = 6,8 bar olmalıdır. 
 
psvc = Emniyet ventilinin kapama yönündeki toleransı (bar), örnekte 8 bar + 0,8 bar= 8,8 bardır.
Ekipmanlardan basınca karşı dayanıklılığı en zayıf olan bu değerin üstünde olmalıdır. Eğer en zayıf malzeme 
bu değere yaklaşır ve beklenmedik sebeplerden dolayı işletme basıncı da yükselirse, zayıf noktada hasarlar 
oluşabilir.

Verimli Çalışma  Aralığı

ÖRNEK HESAPLAMA
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POMPA SEÇİMİ:
Kullanılacak pompanın kapasitesini debi ve basma yüksekliği belirler. Standart üretimdeki Tanpera Pompalı 
Genleşme Sistemi kapasitesi ısıtmada 4 MW ve Soğutmada 8 MW‘a kadar olması planlandığında pompa için 
yaklaşık Q = 3-4 m3/h debi yeterli olacaktır.  
Basma yüksekliği ile birlikte (örnekte pişletme=6,8 bar = 68 m 
pompalı genleşme sistemi için P2 olarak adlandırılan pompa tipi uygundur.

TANK SEÇİMİ:
Pompalı Genleşme Sisteminde kullanılacak tankın nominal hacmi (Vn) için önce sistemdeki su miktarı (Vs) 
hesaplanır. Normal şartlarda sistemdeki tüm ekipmanların aldığı su miktarı toplanarak bulunmalıdır. Ancak 
kolaylık açısından vs değeri üzerinden gerçeğe yakın hesaplama yapılabilir.

Vs = vs x Q Q  =  Mevcut kurulmuş veya kurulacak sistemin, proje mükellefiyeti tarafından
hesaplanmış ısı değeridir. Hesaplamada bilinen değer olarak kabul edilir(kW birimi).

Tablo 1 (tgidiş/tdönüş sıcaklığına bağlı olarak verilmiştir) (lt/kW)

Sistemde genleşebilecek su miktarı (Ve) hesabı aşağıda formül kullanılarak yapılır.

Ve = Vs x e

Ve = Sistemdeki genleşebilecek su miktar (Ve), bir önceki adımda bulunan (Vs) ve 
akışkanın genleşme faktörü (e) ile hesaplanır. Genleşme faktörü sistemdeki azami su 
(tsmax), dönüş suyu(tr) en düşük ortam sıcaklığına ve gerekiyorsa donmaya karşı
kullanılan antifriz oranına bağlıdır. Genelde Etilen Glikol veya Propilen Glikol
kullanılmaktadır. Çeşitli karışım oranları için değerleri Tablo 2’den alınız.

Tablo 2, genleşme faktörü (e)

Ve = 20.000 lt x 0,0422 = 844 lt

vs = Özgül su miktar Tablo 1’den alınır.   Vs = 10 lt/kWx2000 kW = 20.000 lt

POMPA VE GENLEŞME TANKI SEÇİMİ
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Vwr = Vs x 0,005 Eksilen su miktarı için eklenmesi gereken miktar(Vwr), %0,5 olması tavsiye edilir.

  Vwr = 844 lt x 0,005 =4,22 lt

Vn = (Ve+Vwr) / f
Pompalı Genleşme Sistemindeki tankın içindeki azami su miktarı, genelde % 80-95 
arasındadır, firmamızın kullandığı oran %90, birimsiz olarak 0,9’dur.

Vn = ( 844 lt + 4,22 lt) / 0,9 = 942 lt          Bu durumda Tanpera ürün programından 1000 lt tank seçilir.

Seçilen sistem   =   TANPERA TPG 1T x 1000/10 – 1P x P2

Montajda dikkat edilmesi gereken hususlar: 
Pompalı Genleşme Sisteminin tesisat bağlantısı ısıtma dönüş hattına bağlanır. Tesisattan su alma ve geri 
besleme bağlantı noktalarındaki mesafe 500 mm ve yukarısında olmalıdır. 

Tesisat suyunun şartlandırılmış olmas, gerekiyorsa yeni beslenen suyunda şartlandırılmış (Filtrasyon, yumuşat-
ma vs.) olması gerekmektedir.
 
Pompalı Genleşme Sistemin yerleştirildiği alan kuru, havalandırılmış ve donmaya karşı korunmuş ortam   
olmalıdır. (t = 5 °C- 40 °C)  
 
Tankın düz bir zemin üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş olması gerekmektedir. 
 
Pompa Genleşme Sisteminin hidrolik ünitesinin ve genleşme tankının çevresinde servis ve bakım hizmetleri için 
en az 600 mm boşluk bulundurulmalıdır. 
 
Cihazın monte edileceği yerde su doldurma ve tahliye imkanı olmalıdır. 
 
Tankın Hidrolik üniteye mesafesi 5 m’yi geçerse lütfen firmamıza danışınız.
 
Cihazın montajı yapıldıktan sonra mutlaka TANPERA Teknik Servisini arayarak işletme alma hizmeti talep ediniz.

Teknik Özellikler:    

İzin verilen azami işletme sıcaklığı :   90 °C  
İzin verilen ortam sıcaklığı  :   5 °C - 40 °C
İzin verilen Glikol Oranları  :  % 50’ye kadar Etilen Glikol ve Propilen Glikol
İzin verilen Akışkan   :   Agresif ve toksit olmayan su
Ortam şartları    :   Kuru , havalandırılmış ve donmaya karşı korunmuş ortam
Enerji şartları    :   400 V , 50 Hz (Diğer şartlar için firmamıza danışınız)
İzin verilen işletme basınçları :   10 bar (İhtiyaç durumunda 16 bar)
Bağlantılar    :   Şebeke besleme   R1/2” 
         Tesisattan gelen ve geri besleme hattı

Q=0-4 MW - R 1”
Q=4-6 MW - R 1¼”

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Değişimler Yaşatır...

Tanpera A.Ş.
Şeyhli Mah. Ankara Cad. No: 380/C 
34906  - Pendik - İstanbul / TURKEY
+90 216 482 11 88
info@tanpera.com.tr
www.tanpera.com.tr

Tanpera GmbH
Ludwig-Lange-Straße 9
67547 Worms / GERMANY
+49 176 21359745
info@tanpera.de
www.tanpera.de

PLAKALI ISI DEĞİŞTİRİCİ

HIZLI BOYLER

ELEKTRİKLİ BOYLER

SICAK SU AKÜMÜLASYON TANKI

PAKET TİP SICAK SU HAZIRLAMA SİSTEMİ

ISIL DENGE (BUFFER) TANKI

GENLEŞME TANKI

POMPALI GENLEŞME SİSTEMİ

HAVA AYIRICI– TORTU TUTUCU

HİDROLİK DENGE TANKI
TT

K-
07

-2
01

9-
1


