
Bir daireyi ya da evi elektrikle ısıtmak ilk bakışta kolay görülür. Çünkü elektrikli 
ısıtıcıların yatırım ve bakım masrafları su dolaşımlı ısıtma sistemlerine oranla daha 
azdır. Tesisat ve montaj da çoğu zaman basit ve ucuzdur. Buna karşılık elektriğin en 
pahalı ve en değerli enerji taşıyıcısı olması sonucunda sarfiyat masrafları yüksek ola-
bilir. Hangi durumlarda elektrikli ısıtıcıların kullanılması tavsiye edilmez ve hangi du-
rumlarda bu ısıtıcılar anlam taşır? Elektrik nereden gelmektedir ve nasıl üretilmiştir? 
"die umweltberatung" yani çevre danışma örgütü bu broşürde elektrikle ısıtma konu-
sunda yararlı bilgiler ve karar vermenizi kolaylaştıran öneriler sunmaktadır.

Prize takarak ısıtma
Elektrikle ısıtma konusunda karar vermenizi kolaylaştıran öneriler

Hangi elektrikli ısıtıcı tipleri 
bulunmaktadır?
Elektrikli konvektör ısıtıcılar
Elektrikli konvektörlere örnek olarak radyatörleri ve 
fanlı ısıtıcıları gösterebiliriz. Piyasada bu cihazların sa-
bit montajlı, duran cihaz ya da tekerlekler üzerinde ha-
reket eden cihaz şeklinde tipleri bulunmaktadır. Çabuk 
ısıtmalarına karşılık, cihaz kapatıldıktan sonra çabuk da 
soğurlar. Bu tip ısıtıcıların çok kullanılması halinde elek-
trik sarfiyat masrafları da çok artar ve müşteriler sonradan 
gelen yüksek elektrik faturasını gördüklerinde dehşete 
kapılırlar.
Kullanım alanı: Elektrikli konvektörlerin kullanımı ancak 
ek ısıtıcı olarak, kısa bir süre için ve küçük mekanlarda an-
lam taşır. Bu cihazlar enerji tüketimlerinin yüksek olması, 
verimsiz çalışmaları ve bunun sonucunda da çok masraflı 

olmaları nedeniyle ana ısıtma kaynağı olarak kullanılmaya 
uygun değildirler. Bununla beraber Viyana'da hala sa-
bit monte edilmiş elektrikli radyatörlerle / konvektör 
ısıtıcılarla donatılmış konutlar bulunmaktadır.

Isı depolamalı elektrikli ısıtıcılar
Isı depolamalı ısıtıcıların içlerinde ısı depolayan bir madde 
bulunmakta olup, bu madde ısındıktan sonra depoladığı 
bu ısıyı mekana yayar. Gece ısı depolamalı ısıtıcılar gece 
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BİZİM ÖNERİMİZ
Konut ararken sunulan dairenin ısıtma sistemine 
de dikkat edin ve elektrikli ısıtma sistemleri ile 
donatılmış daireleri seçmeyin!

Daha ayrıntılı bilgi almak için: www.umweltberatung.at 1



ısınırlar ve bu ısıyı gündüzleri tekrar dışarı verirler. Bu 
tip ısıtıcılar 1950'li yıllarda gaz ve kömür sobalarına 
ek bir seçenek olarak piyasaya sürülmüşlerdi. Bunların 
kullanılmasının önemli bir nedeni kullanıldıkları yerde 
daha az toz ve koku oluşturmalarıydı. Isıtıcının ısı depo-
layan kitlesi elektriğin daha ucuz olduğu gece saatlerin-
de ısıtılmaktaydı. 1970'li yıllarda baş gösteren petrol 
krizi enerji fiyatlarının çok artmasına yol açtı. Gece ısı 
depolamalı ısıtıcılar da böylelikle ekonomik olma özel-
liklerini kaybetti. Ayrıca gece ısı depolamalı ısıtıcılarda 
kullanılan asbestin sorun yaratan bir madde olduğu da or-
taya çıktı. Asbestin solunum yollarına önemli ölçüde zarar 
vermesi nedeniyle, asbest içeren ısı depolamalı sobaların 
sorun yaratan çöp olarak tasfiye  edilmeleri gereklidir. 
Sökme işlemi pahalı ve külfetli olup, ancak bu konuda 
eğitilmiş, yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Tüm 
bunlar gece ısı depolayan ısıtıcılara gölge düşürmüştür.
Modern ısı depolamalı ısıtıcılarda asbest kullanılmamakta 
olup, eski cihazlara oranla daha verimli çalışırlar. Bu 
iyileştirmeler ısı depolama sürecinin daha hassas kon-
trol edilmesi, daha iyi yalıtım ve daha küçük boyutlarla 
sağlanmıştır. Isı depolama işlemi bir dış sıcaklık sen-
sörünün yardımıyla, elektriğin daha ucuz olduğu gece saat-
leri içinde yapılır. Bunun için bir gece elektrik sayacı gere-
klidir. Satın alma ve kurma masrafları, borulu bir ısıtma 
sistemine oranla daha az olup, bakımı da daha kolaydır.
Kullanım alanı:  Isı depolamalı ısıtıcılar gerçi merke-
zi sistem kalörifer veya tek cihaz olarak kullanılabilirler, 
fakat buna rağmen elektriğin en pahalı enerji türü 
olması nedeniyle mümkünse ana ısıtma sistemi olarak 
kullanılmamaları önerilir.

Elektrikli döşeme altı ısıtma sistemleri
Döşeme altı ısıtma sistemi kullanılacaksa, döşeme için 
kullanılacak materyallerin ısı geçirme ve ısı depolama 
özellikleri iyi olmalıdır, örneğin fayans ya da yapıştırılmış 
sert ahşap parke döşeme gibi. Tüketim masraflarını düşük 
tutuabilmek için iyi bir kumanda ve kontrol sistemi gere-
klidir Kullanım alanı: Elektrikli döşeme altı ısıtma sis-
temlerinin ana ısıtma kaynağı olarak kullanılmaları tavsiye 
edilmez. Aksi taktirde elektrik tüketimi masrafları çok faz-
la derece artabilir. Bu tip bir çözüm, elektrikli döşeme altı 
ısıtma sistemi sadece ara sıra ya da konutun belirli bölüm-
lerini ısıtmak için kullanılacaksa anlam taşır. Buna örnek 
olarak ısıtma tertibatının ancak ara sıra çalıştırılacağı ban-
yo, mutfak ya da koridorları gösterebiliriz. Ayrıca radyatör 
takmak için duvarlarında yer olmayan küçük odalar için de 
bir elektrikli döşeme altı ısıtma sisteminin monte edilmesi 
anlam taşıyabilir.

Isı pompaları
Isı pompaları mevcut çevre ısısından yararlanırlar; yeraltı 
sularının, toprağın ya da havanın içindeki bu ısı buradan 
alınıp, ısıtma ya da sıcak su sistemine iletilir. Sistemin 

çalışabilmesi için ısı pompasının elektriğe de ihtiyacı ol-
makla beraber, bu çözüm elektrikli ısıtmanın en verim-
li şeklidir. Sistemi çalıştırmak için kullanılan enerjinin 
üç ya da dört katı ısı enerjisi elde edilir. Derin kazı ya da 
delme gerekmesi halinde sistemin kurma masrafları yü-
kselir. Toprak kollektörleri biraz daha ucuzdur. Havadaki 
ısıyı emen ısı pompaları en ucuz olmakla beraber, düşük 
hava sıcaklıklarında daha az verimli olarak çalışırlar. Hava 
kaynaklı ısı pompaları ayrıca rahatsız edici derecede 
gürültü de oluşturabilirler. ÖNORM S 5021 standardına 
göre sakin semtlerde 35 dB ve şehir içindeki semtlerde 
45 dB tutarındaki emisyon sınır değerleri aşılmamalıdır. 
Performansı iyi olan hava kaynaklı bir ısı pompasının elek-
trik tüketimi, doğrudan elektrikli ısıtıcıların elektrik tüke-
timinin 1/4'ü kadardır.
Isı pompalarının kullanım alanlarına örnek olarak ısıtma 
enerjisi gereksinimi düşük olan binaları ve ısıtma devre-
si besleme sıcaklığı düşük olan duvar ya da döşeme altı 
ısıtma sistemlerini gösterebiliriz.

Enfraruj ısıtıcılar ya da ısı dalgaları yoluyla ısıtma
Enfraruj (kızılötesi) ışınlar, güneş ışınlarından da 
tanıdığımız gibi ısı dalgalarıdır. Burada ısı bu dalgaların 
sabit bir cisme çarptığı yerde oluşur. Enfraruj bir ısıtma 
sisteminde bu ışınımın payı en az % 50 tutarındadır. Bu 
ışınım faktörü verimle aynı anlamda kabul edilebilir ve iyi 
kalite enfraruj ısıtıcılarda (panel olarak da isimlendirilir) 
% 65 ile % 77 arasındadır. 
Enfraruj ışınımın oluşabilmesi için ısıtma panellerinin 
sıcaklığı 80 °C ile 100 °C arasında olmalıdır. Panellerin 
üzerindeki koruyucu bir tabaka,  panellere kısa bir an 
değilmesi halinde cildin yanmasını önler. Enfraruj ısıtıcılar 
ısı ışınım oranının yüksek olması nedeniyle daha önce be-
lirtilen ısıtıcılara nazaran daha hoş bir his yaratırlar. Bu 
ısıtıcılar ayrıca duvarların ve mobilyaların yüzeylerini de 
ısıtırlar. Yüzeyler yeterince ısındıktan sonra bu ısıyı tekrar 
içinde bulundukları mekana yayarlar. Edinilen deneyimler, 
ışınım oranı yüksek olan ısıtıcılar kullanıldığında, kon-
veksiyon oranı yüksek ısıtma sistemlerine oranla biraz 
daha düşük oda sıcaklığının insanın kendini rahat his-
setmesi için yeterli olduğunu göstermiştir. Piyasada üre-
tim kaliteleri farklı enfraruj ısıtıcılar bulunmaktadır. Şu 
anda henüz bağımsız bilim kurumları tarafından yapılmış 
karşılaştırmalı testler bulunmamakta olup, enfraruj pa-
neller için kalite kriterleri de mevcut değildir. Bununla be-
raber bir kalite özelliği kolayca kontrol edilebilir:
Isı en az üç metrelik bir uzaklıktan hissedilebilmelidir. 
Çoğu zaman piyasada bu gereksinmeyi yerine getirmeyen 
enfraruj ısıtıcılar satılmaktadır. Yüzey için en uygun mate-
ryal seramiktir. Cam, metal ya da ayna gibi yüzeyler o ka-
dar uygun değildir. Panellerin içinde yapay, plastik madde 
bulunmamalıdır, aksi taktirde etrafa zararlı maddelerin 
yayılması tehlikesi ortaya çıkar. Kullanım alanı:  Enfra-
ruj paneller örneğin pasif evlerde ek ısıtma kaynağı ola-

Weitere Infos auf www.umweltberatung.at2

BİZİM ÖNERİMİZ
İşletme masraflarını mümkün olduğu kadar düşük 
tutmak için dairenin ya da evin ısı tüketiminin az 
olmasına dikkat edilmelidir. Isı izolasyonu iyi olan, 
hava geçirmeyen ısı yalıtımlı camlarla donatılmış 
bir binanın ısıtma enerjisi gereksinimi daha az 
olur. Isıtma enerjisi ile ilgili bilgileri binanın enerji 
kimliğinde bulabilirsiniz.
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rak kullanılabilirler. Odanın sadece ara sıra kullanıldığı ve 
başka bir ısıtma sisteminin monte edilmesinin mümkün 
olmadığı durumlarda, örneğin bir haftasonu evinde ya da 
bir bahçe kulübesinde de bu ısıtıcı tipinden yararlanılabilir. 

Elektrik tüketimi kış mevsiminde ne-
den sera etkisinin artmasına yol açar 
Avusturya elektrik bilançosuna bakıldığında, hidrolik, 
rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin elektrik ihtiyacını 
karşılamaya henüz yetmediğini görürüz. Fosil yakıtlarla 
çalıştırılan termik santraller özellikle kış aylarında 
daha fazla devrede olurlar. Buna ek olarak kış aylarında 
daha fazla elektrik de ithal edilmekte olup, bu elektrik 
çoğunlukla petrol, doğal gaz ve kömür yakılarak üre-
tilmektedir. Bu ek tüketim aşağıdaki diyagramda görül-
mektedir. Kırmızı (elektrik ithalatı) ve kavuniçi (termik 
santraller) alanlardan elektrik üretimi sonucunda oluşan 
ve iklime zarar veren CO2 emisyonlarının kış aylarında 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Enerji üretiminin 
iklim üzerindeki etkilerini ölçülebilecek hale getirmek 
için enerji üreticileri bir kilowatt saat elektrik üretimin-
de oluşan iklimi ilgilendiren emisyonları açıklamakla yü-
kümlüdürler (g/kWh).

Enerji taşıyıcılarının karşılaştırması
Tablodan bir kWh elektrik üretimi esnasında hangi mik-
tarda iklime zarar veren CO2 emisyonu oluştuğunu göre-
biliriz. Buradan fosil yakıtlarla üretilen elektriğin, yeni-
lenebilen enerji taşıyıcıları ile üretilen elektriğe oranla 
iklime daha fazla zarar verdiği belli olmaktadır.

Tablo: OIB 6 Yönetmeliğine ve  "die umweltberatung" kurumunun 
kendi hesaplarına göre Konversiyon Faktörleri CO2

Elektrik ihtiyacı fotovoltaik tesisi ile karşılanabilir mi?
Elektrikli ısıtma tertibatı için gerekli elektriğin evin kendi 
fotovoltaik tesisi ile karşılanabilmesi için, tesisin, ihtiyacın 
fazlalaştığı kış aylarında da yeterli derecede elektrik üre-
tebilecek şekilde planlanması gereklidir. Avusturya'nın 
coğrafik konumu sonucunda Ekim ila Şubat arasındaki 
aylarda küresel güneş ışınımının ancak 1/3'ü yere 
ulaşabilmekte olup, bu da ayda 300 - 500 W/m2 tutarında 
bir değere karşılık düşer. Yararlanılabilecek enerjinin bu 
derece azaltmakta olduğu hususu tesis planlanırken ya 
da alınırken göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Hidroelektrik santraller Fosil yaktl termik santraller

Biojen termik santraller Rüzgar enerjisi santralleri / PV

Diğerleri Net ithalat
Kaynak: Statistik Austria

Rahatlık hissi konusunda temel bilgiler
Her ısıtıcı konveksiyon (taşınım) ısı transferi ve 
ışınım ısı transferi yoluyla etrafını ısıtır. Konveksiyon 
ısı transferinde mekan havası ısıtılır, bu esnada hava 
mekanın içinde dolaşır ve ısı etrafa dağıtılır. Işınım ısı 
transferinde ise ısıtıcıdan çıkan ısı cisimleri ısıtır, yani 
eşyaları ve insanları; bu örneğin güneş ışınları ile ya da 
çini sobalarla karşılaştırılabilir. Buna absorbe etme de 
denir. İnsanlar esas itibariyle ışınım yoluyla ısı trans-
ferinin yüksek olduğu ısıtma tiplerinde kendilerini 
daha iyi hissederler. Bunlar ışınım yoluyla ısı trans-
ferinin yüzde 50'nin üzerinde olduğu ısıtma sistemle-
ridir. Döşeme altı ısıtma sistemlerinde, duvar ve tavan 
ısıtıcılarında ya da çini sobalarda ışınım yoluyla ısı 
transferi oranı yüksek olup, rahat ve hoş bir ortamın 
oluşmasını sağlarlar.

Enerji taşıyıcı g/kWh başına  CO2 

Doğrudan elektrikli ısıtıcı 276

Isı pompası (JAZ 4) 69

Hava kaynaklı ısı pompası (JAZ 3) 92
Gaz 236
Petrol 311
Uzaktan merkezi ısıtma 28
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"die umweltberatung" önerileri
• Isıtma sistemini planlamadan önce ısıtma gereksi-

nimini düşürmek için mümkün olduğu kadar önlem 
alın, örneğin pencereleri değiştirmek ya da binanın ısı 
yalıtımı gibi.

• Daima çeşitli ısıtıcı firmalarından farklı enerji 
taşıyıcıları için teklifler alıp, birbirleri ile karşılaştırın.
Tahmini yatırım, bakım ve işletme masraflarının bir 
listesini talep edin. Bunları yaparken mevcut altyapıyı 
da göz önünde bulundurun, örneğin uzaktan merkezi 
ısıtma (Fernwärme) olup olmadığı gibi.

• Pelet ya da ağaç yongası gibi yenilenebilen enerji 
taşıyıcılarını kullanan ısıtıcılar özellikle çevre dostudur 
- kentin kalabalık bölümlerinde ince partikül problemi 
de göz önünde bulundurulmalıdır.

• Isı pompaları (örneğin yer ısısı) havadaki, topraktaki ya 
da yeraltı sularındaki ısıyı emerler ve bu nedenle elek-
trikle ısıtmanın en verimli şeklini oluştururlar.

• Enfraruj ısıtıcılar düşük enerji tipi ve pasif evler için, ara 
sıra ya da küçük bir bölümü kullanılan mekanlar için ya 
da merkezi uzaktan ısıtma ya da doğal gaz bulunmayan 
ya da yenilenebilen enerjilerle ısıtılması mümkün olma-
yan yerlerde anlam taşıyan bir seçenektir.

• Elektrikli bir ısıtma sistemi kullanmaya karar verirse-
niz, elektriğinizi yeşil enerji sunan bir kaynaktan temin 
etmeye ya da bir fotovoltaik tesisi kurmaya bakınız.
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DAHA FAZLA BILGI ALMAK IÇIN

Statistik Austria Strombilanz Österreich  
(Avusturya Elektrik Bilançosu) www.statistik.at

Umweltbundesamt Klimabericht 
(Federal Çevre Kurumu İklim Raporu)
www.umweltbundesamt.at/aktuell/publikationen/publikati-
onssuche/publikationsdetail/?pub_id=2179

Energiestatus Österreich (Avusturya Enerji Durumu)
www.bmwfw.gv.at/EnergieUndBergbau/Energieeffizienz/
Seiten/default.aspx

MA 20: Wärmepumpe (Isı pompası)
www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/pdf/ 
waermepumpenleitfaden.pdf

"die umweltberatung" 'dan EK BİLGİLER

Broşür „Asbest“
Download: www.umweltberatung.at/asb

Broşür „Strom sparen im Haushalt“  
(Ev işlerinde elektrik tasarrufu)
Download: www.umweltberatung.at/ssa 

Broşür „Energieausweis“ (Enerji kimliği)
Download: www.umweltberatung.at/eaw

Broşür„Warmwasser“ (Sıcak su)
Download: www.umweltberatung.at

www.umweltberatung.at/spartipps-mehrsprachig

KISACA
• Isıtma sisteminizi seçerken kullanılacak enerji 

taşıyıcılarının ne kadar emisyon çıkardığı husu-
sunu da göz önünde bulundurun. Kış aylarında 
kömürle çalışan termik santrallerde üretilen 
elektriğin ithal edilmesinin ve fosil yakıtla çalışan 
yerli santrallerin devreye girmesinin gerekme-
si nedeniyle elektrikli ısıtma sistemleri önem-
li miktarda iklime zararlı CO2 emisyonlarının 
oluşmasına yol açabilirler.

• Isıtma amacıyla elektrik enerjisi kullanılacaksa, 
yenilenebilen kaynaklarla üretilen elektrik kul-
lanmaya bakın.

Bu yayın MA 20 - Enerji Planlaması 
kurumunun için hazırlanmıştır.
www.wien.gv.at/kontakte/ma20/

"die umweltberatung" Wien 
01 803 32 32  service@umweltberatung.at

www.umweltberatung.at
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