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ECO DESIGN NEDİR?

Eco-Design, enerji tüketen cihazlarda enerji kullanım kriterlerini belirtildiği ve 
imalatçıların yasal olarak uyulması gereken yükümlülüklerdir. 

1 Ocak 2016’da 1253/2014 ve 1254/2014 sayılı regülasyonların yürürlüğe 
girmesinin ardından, AB sınırları içinde sadece yeni gereklilikleri karşılayan 

havalandırma cihazlarının satışına izin verilmektedir.

CE belgesinin ön koşuludur.



1253/2014 – 1254/2014 ECODESIGN 
DİREKTİFLERİNİN KAPSAMI

• Havalandırma üniteleri en az bir pervane, bir motor ve bir muhafaza ile donatılmış
ve bir mahalde veya bir mahalin bir bölümünde kullanılan havayı dış hava ile
değiştirmeyi, egzoz etmeyi veya beslemeyi amaçlayan elektrikle çalışan cihazlar
anlamına gelir.

• Havalandırma üniteleri de Tek Yönlü Havalandırma Üniteleri (Unidirectional
Ventilation Unit-UVU) ve Çift Yönlü Havalandırma Üniteleri (Bidirectional Ventilation
Unit-BVU) olmak üzere 2 ye ayrılmaktadır.

• 1 Ocak 2016 itibariyle yürürlüğe giren direktif havalandırma ünitelerini konut tipi ve
konut dışı (residential, non-residential) olmak üzere ikiye ayırmıştır.



1253/2014 – 1254/2014 ECODESIGN 
DİREKTİFLERİNİN KAPSAMI

– Azami debisi 250 m³/s’ten yüksek olmayan tüm cihazlar bu sınıflandırmada “Konut
Tipi Havalandırma Ünitesi (RVU – Residential Ventilation Unit)” olarak geçmektedir
ve üzerlerinde enerji etiketi bulunması zorunludur.

– 1000 m³/h üzeri cihazlar ise kesinlikle “Konut Dışı Havalandırma Ünitesi (NRVU –
Non-Residential Ventilation Unit)” olarak tanımlanmıştır.

– 250-1000m³/h debi aralığındaki cihazların sınıflandırılması ise üreticinin kararına
bırakılmıştır. Üretici ürettiği ürünü “Konut Tipi Havalandırma Ünitesi” olarak beyan
eder ise üzerinde enerji etiketi bulundurmak zorundadır.



NOT: Azami debi olarak ifade edilen değer; 

• Kanallı bağlantı yapılan üniteler için ünitenin bütün komponentler montajlı iken 

standart hava koşullarında (20°C ve 101325 Pa)  beyan edilen hava debisidir. 

Kanallı bağlantı yapılan cihazlar için azami debi 100 Pa’lık dış statik basınç 

farkındaki hava akışıdır.

• Kanalsız bağlantı yapılan üniteler için 10 (asgari)-20-50-100-150-200-250 

Pa’lık meydana gelen değerler bütünü arasından seçilen basınç farkındaki hava 

akışıdır.

• İç kaçak testleri RVU’lar için 100 Pa, NRVU’lar için 250 Pa’da gerçekleştirilmelidir.

• Dış  kaçak testleri RVU’lar için 250 Pa, NRVU’lar için 400 Pa’da

gerçekleştirilmelidir.



• Bu Yönetmelik, aşağıdaki özelliklere sahip konut havalandırma ünitelerini 

kapsamamaktadır.

• 30 W'tan daha az elektrik gücü girişi olan tek yönlü egzoz veya taze 

hava fanları;

• Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 94/9/EC sayılı Direktifinde 

tanımlandığı patlayıcı bir atmosferde faaliyet gösterdiği belirtilen 

fanlar;

• Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 305/2011 Sayılı Tüzüğüne 

göre yangın durumunda güvenlik açısından inşaat işleri için temel 

gerekliliklere uygun olan, özellikle acil durumlarda ve kısa süreli 

çalışan fanlar;



• Taşınan havanın sıcaklığının 100 °C'yi aştığı durumlarda kullanılan 

fanlar;

• Motor hava akımının dışında bulunuyorsa, çalışma ortam sıcaklığı, fanı 

çalıştırırken 65 °C'yi aşıyorken kullanılan fanlar;

• Motor hava akımının dışında bulunuyorsa, çalışma ortam sıcaklığı veya 

taşınan havanın sıcaklığı, fanı çalıştırırken -40°C'den düşük iken 

kullanılan fanlar;

• Besleme geriliminin 1000 V AC veya 1500 V DC'yi aştığı durumlarda;

• Yüksek derecede aşındırıcı veya yanıcı ortamlarda veya aşındırıcı 

maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanılan fanlar;

• 65/2014 Sayılı (AB) Komisyonca Oluşturulan Tüzük kapsamında 

davlumbaz olarak sınıflandırılan cihazları içermemektedir.



• Tek yönlü havalandırma üniteleri (Unidirectional Ventilation Unit-UVU): 

– Hava akışı tek yönlüdür (yalnızca taze hava veya egzoz).

– Cihaz içerisinde aynı hava hattında olmak üzere bir veya birden 
fazla fan kullanılabilir.

Tek yönlü besleme cihazı Tek yönlü egzoz cihazı

*Nominal elektriksel güç beslemesi (kW), fan motorları ve motorların sürücüleri dahil, 
nominal dış basınç ve hava debisi noktasındaki efektif güç beslemesi.

ErP 2016 - 1. Aşama ErP 2018 - 2. Aşama

P≤30 kW %6,2 x ln(P*) + %35 %6,2 x ln(P) + %42

P>30 kW 56,1 63,1

250 230

Evet Evet

Hayır Evet

Minimum Fan Verimi ns (%)

Model Cihaz için izin verilen Maksimum SFPiç [W/(m3/s)] değeri

Değişken devirli sürücü zorunluluğu

Filtreler için basınç düşümü izleme zorunluluğu

Tanımlar



• Çift yönlü havalandırma üniteleri (BVU - Bidirectional Ventilation Unit):

– Hava akışı, içeriden dışarıya (egzoz) ve dışarıdan içeriye (besleme)
olacak şekilde çift yönlü olarak gerçekleşmektedir.

– RVU ünitelerde verimliliği arttırmak amacıyla termal by-pass
özelliği bulundurması zorunludur.

– NRVU’larda ise termal by-pass özellikli ısı geri kazanım sistemi
bulundurulması zorunludur. Isı geri kazanım sistemi EN 308’e
göre test edilmiş olmalıdır.



*EN308 koşulları test koşullarına göre test edilmiş ısı geri kazanım verim değerleridir.
** q: Üretici tarafından standart hava koşullarındaki beyan edilen m³/s cinsinden hava debisidir.

ErP 2016 - 1. Aşama ErP 2018 - 2. Aşama

Evet Evet

67 73

63 68

q < 2 m³/s 1.200 + E - 300 x q / 2 - F 1.100 + E - 300 x q / 2 - F

q ≥ 2 m³/s 900 + E - F 800 + E - F

q < 2 m³/s 1.700 + E - 300 x q / 2 - F 1.600 + E - 300 x q / 2 - F

q ≥ 2 m³/s 1400 + E - F 1300 + E - F

IGK verimlilik eklentisi, E [W/(m3/s)] (ηt-67) x 30 (ηt-73) x 30

0 0

160 150

200 190

360 340

Evet Evet

Hayır Evet

Tanımlar

Plakalı / Rotorlu IGK
Isıl verim (EN308)*nt [%] - (NRVU)

Isıl By-pass özellikli ısı geri kazanım sistem zorunluluğu

Plakalı / Rotorlu IGK

Run-Around

Model Cihaz için SFPiç [W/(m3/s)] değeri

Run-Around

Filtreler için basınç düşümü izleme zorunluluğu

Filtre düzeltme katsayısı, F [W/m3/s)]

Değişken devirli sürücü zorunluluğu

Model cihaz

M5 Filtre yoksa

F7 Filtre yoksa

M5 + F7 filtre yoksa

Plakalı / Rotorlu IGK



Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinde Isı Geri 
Kazanım Ekipmanları

Reküperatif Isı Geri Kazanım Ekipmanları:

Atık enerjinin, atılma anında ve başka hiçbir 
kütle yada akışkanda depolanmaksızın, diğer 
akışkana aktarılması ile gerçekleştirilen bir ısı 
geri kazanım sistemidir.



Rejeneratif Isı Geri Kazanım Ekipmanları:

Atık enerjinin, atılma anında bir başka akışkan veya kütle
içine depolanıp, oradan da kullanılacak akışkana
geçirilmesidir



KONUT TİPİ HAVALANDIRMA CİHAZLARI İÇİN 1254/2014 
SAYILI AB ECODESİGN DİREKTİFİNE GÖRE ENERJİ 

ETİKETLEMESİ

• AB Enerji etiketi, bir elektronik ürünün Avrupa Birliği sınırları içerisinde satışa
sunulabilmesi için gerekli olan işaretlerin yer aldığı bir bilgi etiketidir. Enerji
etiketleri, sembolleri sayesinde ürünlerin performansı, tükettikleri enerji
miktarı ve sundukları konfor bakımından bilgi verir. Enerji sınıfı kavramı, bir
elektronik ürünün enerji verimliliği konusunda ne kadar başarılı olduğunu
açıklar. Harflerle ifade edilen enerji sınıflarında, alfabede ilerledikçe enerji
verimliliği oranı azalır.



I. Tedarikçinin adı veya ticari markası

II. Tedarikçinin model tanımlayıcısı

III. Enerji verimliliği; Cihazın enerji verimliliği sınıfını içeren
okun başı, ilgili enerji verimliliği sınıfının ok başı ile aynı
yüksekliğe yerleştirilmelidir. Enerji verimliliği 'ortalama' bir
iklim için gösterilir,

IV. En yakın tam sayıya yuvarlanmış dB cinsinden ses gücü
seviyesi (L_WA);

V. En yakın tam sayıya yuvarlanmış m^3⁄h cinsinden
maksimum akış hızı ve UVU'ları temsil eden bir ok veya
BVU’ları temsil eden ters yönlü iki ok.

• III. maddede bahsi geçen enerji verimliliği sınıfı A+ ile G
arasında enerji verimliliği etiketi ile belirtilmektedir. Enerji
etiketi tüketicinin ürünleri kolayca karşılaştırmasına ve
enerji verimliliği olan ürünleri seçmesine olanak
sağlamalıdır. Diğer elektrikli ekipmanların aksine, konut tipi
havalandırma ekipmanlarının etiketlerindeki enerji sınıfları
hesaplanmış bir parametre olan özgün enerji tüketimi (SEC
- Specific Energy Consumption) tarafından belirlenir. Bu
değer, ekipmanların yıllık m2 başına kW/saat cinsinden
enerji tasarrufu potansiyelini göstermelidir. SEC değerine
enerji sınıfı tayini için aşağıdaki tablo kullanılmaktadır.





• Spesifik enerji tüketimi SEC aşağıdaki denklem ile hesaplanır:

• SEC, bir konut veya binanın ısıtılmış birim taban alanı başına havalandırma için Spesifik 
Enerji Tüketimidir. (kWh/m².a);

• Denklemde geçen parametrelerin birim ve tanımları aşağıdaki gibidir;



• Değişken elektrik dirençli ısıtmaya dayalı, buz çözme için ısıtılmış birim taban alanı başına yıllık 
ısıtma enerjisi aşağıdaki denklem ile hesaplanır;

• Denklemde geçen parametrelerin birim ve tanımları aşağıdaki gibidir;

Qdefr, yalnızca reküperatif ısı eşanjörlü çift yönlü üniteler için geçerlidir; tek yönlü üniteler veya rejeneratif
ısı eşanjörlü üniteler için Qdefr=0’dır.



Etiket sınıflandırmasına 
yönelik SEC «ortalama» 

iklim esas alınarak belirlenir.

SPI ve nt, testlerden ve 
hesaplama yöntemlerinden 

türetilen değerlerdir.



ÜRÜN BİLGİ FORMU
Bahsi geçen konut tipi havalandırma ünitelerinin ürün fişinde aşağıdaki bilgilerin bulunmalı ve 
üniteye ait broşür katalog ve diğer belgelerde de bu bilgiler yer almalıdır.

1. Tedarikçinin markası
2. Model kimliği
3. SEC Sınıfı – kWh/m2.a
4. Beyan edilen tip (Tek yönlü veya çift yönlü)
5. Motor tahrik tipi(kademeli, değişken vb.)
6. Isı geri kazanım tipi(Reküperatif, rejeneratif, hiçbiri)
7. Isı geri kazanım termal verimi - %
8. Azami debi – m³/h
9. Elektrik giriş gücü - W
10. Ses gücü seviyesi - LWA
11. Referans debi - m³/h*
12. Referans basınç farkı - Pa
13. SPI – W/(m³/h)
14. Kontrol faktörü 
15. Dış sızıntı oranları - %
16. Karışma oranı
17. Filtre değişimleri için bir metin ve uyarı
18. Montaja dair bilgilendirme
19. Ön montaj ve söküm talimatları için internet sitesi
20. Kanalsız üniteler için +20 ve -20 Pa’da hava akışının basınç farklılıklarına hassasiyeti
21. Kanalsız üniteler için hava geçirmezliği
22. Yıllık enerji tüketimi AEC – kWh elektrik /a
23. Yıllık ısıtma tasarrufu AHS – kWh birincil enerji / a



AEC: 100 m² zemin alanı başına yıllık elektrik tüketimidir.
AHS: Isıtma amaçlı kullanılan enerjiden yapılan yıllık tasarruftur.



KONUT TİPİ BİR ISI GERİ KAZANIM CİHAZINDA ENERJİ SINIFININ BELİRLENMESİ

• Örnek hesaplamamızı ev tipi ısı geri kazanım cihazımız üzerinden yapacağız. İzlenen 
adımlar ve sonucunda enerji sınıfının belirlenmesi ve enerji etiketinin oluşturulmasını ele 
alacağız.

Ilıman iklimlerde çalışma (mild)

Konut tipi - RVU

Çift yönlü havalandırma - BVU

Isı geri kazanım sistemi

By-pass hattı

İsteğe göre ayarlanabilir yerel kontrollü

Kanal bağlantılı

• Teknik Özellikler:

Cihaz dışı statik basınç 100 Pa

Toplam statik basınç 261 Pa

242 m³/h hava debisi

• Hesaplaması yapılacak cihazın Eco-design direktifine göre özellikleri belirlendikten sonra SEC hesaplama formül 
ile enerji verimlilik sınıfı belirlenmektedir.



• İlgili teknik özelliklere ait ısı geri kazanım cihazının yukarıda verilen bilgiler ışığında SEC değerinin hesabı
aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

• Tasarım şartları belli olan cihazın değişken olarak sadece SPI ve ŋt değerlerinin hesaplanması
gerekmektedir.

• ŋt değeri EN 308’e göre test edilmiş ısı geri kazanım eşanjörü verimidir. Seçilen altıgen eşanjörün ilgili
şartlardaki verimi %86’dir

• SPI hesabı ise cihazın sahip olduğu vantilatör ve aspiratör fanlarının deklare edilen debi için harcanan
gücün debiye bölünmesi ile hesaplanmaktadır.



• Bütün değerlerin belirlenmesi ile SEC formülünde yerine yerleştirilmesi ile hesaplanan değer 
-43,29 kWh/m²a çıkmaktadır. Cihaz enerji sınıfı A+ olarak belirlenmiştir ve aşağıdaki etikete 
haiz olacaktır.

Parametre Doğrulama Toleransları

SPI Ölçülen değer, beyan edilen azami değerin 1,07 katından fazla olamaz.

Termal Verim (RVU) Ölçülen değer, beyan edilen asgari değerin 0,93 katından düşük olamaz.

Ses Gücü Seviyesi Ölçülen değer, beyan edilen asgari değerin artı 2 dB'den fazla olamaz.



TEŞEKKÜRLER


