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Serin bir yaz geçirmek için
Klima cihazı kullanmadan soğutma önerileri
Kentin sıcaktan kavrulduğu günleri her yıl yaşarız. Güneş her yeri yakar - sokaklar, binalar,
meydanlar kaynar. Gün boyunca aşırı sıcaklık her yeri kaplar ve geceleri de hava neredeyse
hiç serinlemez. Çalışmak zorlaşır, bir şeye odaklanmak güçleşir ve gece uyumak imkansız
hale gelir. "die umweltberatung" yani çevre danışma örgütünün yaz sıcaklarından fazla
etkilenmemek için neler yapabileceğiniz konusunda yararlı birçok önerisi bulunmaktadır.
Kent sakinlerinin çoğu yaz sıcaklarından rahatsız olurlar. Kendilerini zayıf hisseder ya da baş dönmesi, kalp
ve dolaşım bozuklukları gibi rahatsızlıklarla mücadele
ederler. Yorgunluk, konstanrasyon bozukluğu ve dehidrasyon, yani vücudun susuz kalması gibi sorunlar durumu daha da güçleştirir. Solunum yolları hastalıkları
olan insanlarda nefes darlığı başgösterebilir.
Aşırı sıcak yazlar ve iklim değişimi
Bilimadamları ve bilimkadınlarının insanların yol
açtığı iklim değişiminin bir gerçek olduğu konusunda artık şüpheleri kalmamıştır. Viyana'daki yıllık
ortalama sıcaklık son dört yıl içinde yaklaşık 2°C
yükselmiştir. İklim değişiminin olumsuz etkileri özellikle kentlerde görülmektedir.

•
•
•
•

Sıcak gün sayısının (> 30°C) ve çölü hatırlatan
sıcaklıktaki günlerin (> 35°C) sayısının artması
Havanın geceleri serinlememesi
Kış sıcaklıklarının artması
Ozon kirliliğinin artması

•

İnce partikül miktarının artması sonucunda hava kalitesinin kötüleşmesi

Dış ortam sıcaklığının yaz aylarında giderek daha fazla
yükselmesi sonucunda, soğutmadan kaynaklanan enerji
gereksinimi son 30 yıl içinde önemli ölçüde artmıştır. Bu
gelişmenin bir sorumlusu da özellikle hafif yapı tarzındaki
yeni binalarda yaygın olan, büyük camlı ve ısı depolama
kapasitesi (beton ya da tuğla gibi) az yapılara ağırlık
veren mimari trendleri olup, burada ev sakinlerinin
özel beklentileri de rol oynamaktadır. Klima cihazlarının
kendileri bile, sıcak havayı tekrar dış ortama iletmeleri
sonucunda sıcak günlerde ısının daha da artmasına yol
açarlar. Sıcaklığı 1°C azaltmak için gerekli enerji, sıcaklığı
1°C yükseltmek için gerekli enerjinin yaklaşık 4 katıdır
- bu durum enerji masraflarına bakıldığında da belli
olmaktadır. İyi haber: Klima cihazlarının ekolojik alternatifleri bulunmakta olup, bunlar sadece iklimi korumakla
kalmayıp, bir dereceye kadar bütçenizi korumanıza da
katkıda bulunurlar.

Daha ayrıntılı bilgi almak için: www.umweltberatung.at
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Sıcağın evinizin içine girmesine izin vermeyin

Standartlara uygun inşaat
Yeni yapılan binalar ve geniş kapsamlı tadilatlar için şu
kural geçerlidir: Gerekli önlemler alınarak mekan içi
sıcaklığının nadir durumlar hariç olmak üzere (yani
yaklaşık yılda 13 gün), gündüzleri +27°C'nin üzerine
ve geceleri +25°C'nin üzerine çıkmaması sağlanmalıdır.
ÖNORM standardına göre bu çerçevede alınabilecek
önlemler şunlardır: Yeterli ısı depolama kitlesi ile birlikte etkili olan gece havalandırması, pencere gölgelikleri ve yeterli ısı izolasyonu. Gece havalandırması dış
ortam gürültü seviyesinin çok rahatsız edici derecede
yüksek olması halinde de mümkün olmalıdır. Aynı zamanda hırsız girmesine ve kötü hava koşullarına karşı
da önlem alınmalıdır. Bu yasal çerçeve koşulları 6 nolu
OIB yönetmeliğinde ve ÖNORM B 8110-3 standardında
belirlenmiştir. İlgili kanıtlama sadece hesaplama yoluyla
yapılır. Mevcut yapılarda bu yasal koşulların yerine getirilmesi zorunlu değildir. Hukuki durumun her defasında
özel olarak değerlendirilmesi gereklidir.

Yapısal önlemler

Yaz aylarındaki aşırı ısınmayı önlemek açısından inşaat
fiziği ve kullanılan malzemeler önemli rol oynarlar. İyi bir
ısı yalıtımının çift etkisi vardır. Kışın ısının binanın içinde kalmasını sağlar, yazın da binayı aşırı ısınmaya karşı
korur. Bunun için duvarların yaklaşık 20 cm kalınlığında
yalıtım levhaları ile ve damların da yaklaşık 40 cm
kalınlığında yalıtım levhaları ile kaplanması gerekir.
Ayrıca gün boyunca kapalı tutulan geçirmez pencereler
de binaların yazın aşırı şekilde ısınmasını büyük ölçüde
önlerler.

Doğal gölgeleme: Isınma tehlikesine maruz pencerelerin önüne dikilen ağaçlar ve diğer bitkiler gölge yaparak,
binanın aşırı derecede ısınmasını önlerler. Yaprak döken
ağaçların yaprakları sonbaharda döküldüğünden, bu ağaçlar
kışın binanın içine yeterince ışık girmesini engellemezler.
Yeni binalarda dikilecek bitkilerin çeşitleri ve konumları
planlama esnasında göz önünde bulundurulmalıdır.

BİZİM ÖNERİLERİMİZ

iyi güneş korumasının bile etkili olabilmesi için
• En
doğru uygulanması gereklidir. Bu nedenle daha

•

sabah saatlerinde bütün pencereleri kapatınız ve
hiç olmazsa gün boyunca güneş vuran pencerelerin güneşliklerini kapalı tutunuz.
Havalandırma işlemini serin akşam ya da gece
saatlerinde ya da sabahleyin yapınız. En etkili
havalandırma karşılıklı havalandırmadır. Pencerelere takılan sineklikler sakin bir gece geçirmenizi sağlarlar.

Sabit monte edilen, yani hareket ettirilmeleri mümkün
olmayan dış gölgeleme elemanlarına örnek olarak dışa
uzanan yapı elemanlarını, yatay ve dikey lamelleri, delikli
saçları ve fotovoltaik modüllerini gösterebiliriz. Bunlar sabit
olarak monte edilmiş yapı elemanları olduklarından, farklı
güneş konumlarına uyum sağlamaları mümkün değildir.

BİZİM ÖNERİMİZ

Binanın dış tarafındaki gölgeleme elemanları güneş
ışınlarının binanın içine girmesini önlerler. Bu nedenle
bunlar binanın içindeki gölgeleme elemanlarından daha
etkilidir. Doğal gölgeleme: Isınma tehlikesine maruz pencerelerin önüne dikilen ağaçlar ve diğer bitkiler gölge yaparak, binanın aşırı derecede ısınmasını önlerler. Yaprak
döken ağaçların yaprakları sonbaharda döküldüğünden,
bu ağaçlar kışın binanın içine yeterince ışık girmesini engellemezler. Yeni binalarda dikilecek bitkilerin
çeşitleri ve konumları planlama esnasında göz önünde
bulundurulmalıdır.

Yeşil damlar ve cepheler

Yeşillendirilmiş cepheler ve damlar yaz aylarındaki aşırı
ısınmanın azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Bitkiler sürekli olarak havaya su buharı verirler ve
bu şekilde çevrelerindeki ısıyı azaltırlar. Bu sayede dış
duvarın yüzey sıcaklığı azalır. Ayrıca yeşillikler gölge yaparlar ve toprak da ısı tamponu ve ısı yalıtıcısı olarak etkili olur. Bunların haricinde bu yeşillikler ekolojik açıdan
da son derece değerlidir.

Gölgeleme elemanları

Binanın dış tarafındaki gölgeleme elemanları güneş
ışınlarının binanın içine girmesini önlerler. Bu nedenle
bunlar binanın içindeki gölgeleme elemanlarından daha
etkilidir.
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İyi bir ısı yalıtımı ve hava geçirmeyen, kaliteli pencereler evinizi yazın serin ve kışın sıcak tutarlar.

Binanın dış tarafında yer alan dinamik güneşten korunma elemanları farklı güneş konumlarına göre ayarlanabilirler. Raffstore tipi panjurlar, dış jaluziler, Rollladen
tipi panjurlar, tenteler ve pencere kepenkleri bu kategoriye girerler. Bunların kumandası manuel ya da otomatik
olabilir. Otomatik kumandanın seçilmesi halinde bir rüzgar sensörünün kullanılması tavsiye edilir. Çoğu zaman
raffstore tipi panjurların üst bölümünün döndürülmesi
mümkün olup, böylece iki görevi birden yerine getirirler.
Bir yandan gölge yaparken, diğer yandan da gün ışığının
içeri girebilmesini sağlarlar. Rollladen tipi panjurlar ve
pencere kepenkleri genelde tamamen kapanır ve gün
ışığının içeri girmesini önlerler.
Tentelerin açılma şekli (pencerelerin önünde, dışarı
çıkık ya da serbest duran) iç mekandaki ışık gereksinimine göre farklı miktarda ışık geçirecek şekilde
gerçekleştirilebilir. Raffstore tipi panjurlarda ve dış
jaluzilerde lameller kullanılmakta olup, bunlar farklı
malzemelerden ve farklı şekillerde yapılmaktadır. Ayrıca
güneş ışığını tavana yansıtacak şekilde yapılmış özel
tipleri de bulunmakta olup, böylece gün boyunca ek bir
aydınlatmaya gerek kalmaz.

Gündüz ve gece serin mekanlar

Sıcaklık artık odaların içine girmişse ya da orada oluşmuşsa,
buna rağmen odaları soğutmanın yolları vardır. Gece
havalandırma yaz sıcaklarını dayanılacak hale getirmek
için uygulanabilecek çevre dostu bir çözümdür. İç mekanları
en çabuk şekilde soğutmanın yolu pencereleri geceleyin tamamen açmaktır. Dış ortam sıcaklığı iç mekan sıcaklığının
üstüne çıkar çıkmaz da pencereler tekrar kapatılmalı ve
böylece sıcaklığın dışarıda kalması sağlanmalıdır.
Evde bulunan elektrikli cihazlar gibi ısı kaynakları iç mekan
sıcaklığının artmasına yol açarlar. Elektrikli cihazlar ısı üretirler ve bu nedenle sıcak havalarda mümkün olduğu kadar
az elektrikli cihazın açık olmasına dikkat edilmelidir. Bunlara
örnek olarak lambaları, eski televizyonları, ocakları ya da çok
soğuğa ayarlanmış buzdolaplarını ve dondurucuları gösterebiliriz. Enerji sarfiyatı az olan cihazlar daha az elektrik harcar
ve daha az ısı üretirler, örneğin LED lambalar, LED televizyonlar ve modern soğutucular gibi.
Buharlaşma sıcaklığı düşürmek amacı ile kullanılabilir.
Odanın içine yaş bezler ya da çamaşırlar asılırsa, kuruma
esnasında bunların içindeki su buharlaşır ve gerekli ısının
çevreden alınması sonucunda çevre sıcaklığı azalır. Bu etkiyi
terleme esnasında vücudumuzdan da tanırız. Bu yöntem havadaki nemin düşük olduğu kuru günlerde en iyi çalışır.
Vantilatörler gerçi havayı soğutmazlar, fakat havanın hareket etmesini sağlarlar ve bu da bir serinleme hissi verir.
Gece havalandırmaya ek olarak vantilatör de kullanılırsa,
bu şekilde iç mekanların serinlemesi hızlandırılabilir. Bir
avantajları da portatif klima cihazlarına oranla daha az elektrik harcamalarıdır.

BİZİM ÖNERİMİZ

Yapısal önlemlere başvurmadan önce satıcı firmalardan bağımsız olan danışma servislerinden bilgi alın.
Pencere camlarının arasında yer alan gölgeleme
elemanları binanın iç ve dış tarafındaki gölgeleme önlemlerinin bir ara şeklini oluştururlar. Bunların hem kasa
pencereler için hem de kombine pencereler için çeşitleri
bulunur. Hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde
yapılmaları gerekmediğinden, genelde dış gölgeleme
sistemlerinden daha ucuzdurlar. Buna karşılık bu gölgeleme sistemi, camların arasındaki sıcaklığın artması ve
dolayısıyla iç mekana girebilmesi nedeniyle o kadar etkili
değildir: Çoğu zaman rulo perde (kumaş ya da folyo) ya
da jaluzi şeklinde gerçekleştirilirler.
Güneşten koruyucu folyolar ışık spektrumundaki
değişikliklerden kaynaklanan yansıtma, geçirme ve absorbe etme özellikleri açısından çok farklı şekillerde
yapılabilirler. Uzman olmayan bir kişi için üretici firmanın
verilerini değerlendirmek çoğu zaman güç olacaktır. Bu
konuda genel bir fikir edinebilmek için tüketiciyi koruma
örgütlerinin karşılaştırmalı testlerinden ve firmalardan
bağımsız danışma olanaklarından yararlanınız. Güneşten
koruyucu folyolar üzerlerine gelen güneş ışınlarının
spektrumunu değiştirirler. Bu spektrum diğer özelliklerinin yanı sıra insanların gündüz-gece ritmini de etkiler ve
bu çerçevede ritim bozuklukları ortaya çıkabilir.

İç tarafta yer alan gölgeleme önlemleri çoğu zaman rulo,
jaluzi ya da kepenk şeklinde gerçekleştirilir. Daha önce belirtilen önlemlerin alınması mümkün olmuyorsa, dışarıdan
gelen sıcaklığı azaltmak için son çare olarak bunlara
başvurulabilir. Bununla beraber bu gölgeleme tipi verimi en
az olan önlemdir. Sıcaklık pencerelerden geçip, içeri girer ve
iç mekana dağılır.

Hortumlu portatif klima cihazlarının kullanılması çok
verimsiz bir mekan soğutma yöntemi olup, burada iç mekan havası emilir, bir kısmı soğutulur ve tekrar iç mekana iletilir. Geri kalan sıcak hava ise bir hortum ile dışarı
üflenir. Hortum genelde yarı açık bir pencereden dışarı
sarkıtılır. Bunun sonucunda iç mekanda bir alçak basınç
oluşur ve sıcak dış hava açık pencereden tekrar içeri girer.
Split tipi klima cihazları bir iç ve bir dış cihazdan meydana
gelen soğutuculardır. Bunların çalışma prensibi soğutma
maddeli buzdolaplarınkine benzer, iç mekandan alınan
ısı dışarı iletilir. Bu cihazların elektrik sarfiyatına oranla
soğutma performansı iyi olmakla beraber, klima cihazının
dış biriminin 50-60 °C sıcaklıktaki havayı dışarı üflemesi nedeniyle bunlar da yaz sıcaklıklarının aşırı artmasına
katkıda bulunurlar. Günümüzde artık hem portatif hem de
sabit klima cihazlarında AB enerji verimliliği sınıfını belirten bir etiketin bulunması gereklidir. Verimli çalışan bir
cihaz soğutma performansı sayısı (EER) ile tanımlanır ve
bu sayının 8'in üzerinde olması gereklidir. Sayı ne kadar
yüksekse, cihaz o kadar verimli çalışmaktadır.

GÜNDÜZ VE GECE SERIN MEKANLAR

1. Binanın dış tarafında yer alan gölgeleme
elemanları en etkilidir.
2. Binanın dış ve iç tarafındaki önlemlerin
karışımından meydana gelen çözümler fena
olmayıp, fazla masrafa da yol açmazlar.
3. İç tarafta yer alan gölgeleme önlemleri sıcaklığı
en az miktarda azaltan çözümlerdir.

Daha ayrıntılı bilgi almak için: www.umweltberatung.at
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Aktif soğutma

Sağlığınız için yapabilecekleriniz
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Yeterli miktarda su içerseniz, vücudunuz terlemek suretiyle sıcaklığını iyi bir şekilde kendiliğinden ayarlayabilir. Günde en az 2 litre su içilmesi gereklidir. Kafein içeren
içecekler ile alkollü içecekler uygun olmayıp, çok fazla
şeker de vücudun kendi kendini regüle etme yeteneğini
azaltırlar. Çok soğuk içecekler de iyi olmayıp, bunlar ters
etki yaparlar: Soğuk sıvıyı ısıtmak için kan dolaşımı harekete geçer ve bunun sonucunda da vücut sıcaklığı artar.
Hafif yiyecekler kan dolaşımını rahatlatır: Fazla kalorili olmayan ve su oranı yüksek hafif yiyecekler, örneğin
taze meyva ve sebze, az yağlı yoğurt, suyu bol çorbalar
ve salata çeşitleri vücudun sıcaklığını ayarlayabilmesine
yardımcı olurlar.

DAHA FAZLA BILGI ALMAK IÇIN
klimaschlau.wien.gv.at/site/wiener-hitzeratgeber/
www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/pdf/leitfaden-sonnenschutz.pdf
bvst.at/produktberater
bvst.at/planer-experten/handbücher/sonnenschutz-für-energieeffiziente-gebäude
www.oib.or.at/de/oib-richtlinien/richtlinien/2015/
oib-richtlinie-6
www.konsument.at/bauen-energie/sonnenschutzfolien
www.gruendach.at

"die umweltberatung" 'dan EK BİLGİLER
www.umweltberatung.at/beratung-fassadenbegruenung-in-wien

KISACA

Ancak tüm pasif soğutma önlemlerinin etkisiz kalması halinde klima cihazı satın almayı
düşünmeye başlayın. Önce sorunu vantilatörle çözmeyi deneyin. Klima cihazı satın alırken, cihazın
enerji verimliliği sınıfına ve ne kadar gürültü
çıkardığına dikkat edin.
Portatif cihazlar tavsiye edilmez!
Cihazlarla ilgili bilgi almak için:
www.topprodukte.at

www.umweltberatung.at/firmenunabhaengige-energieberatung
www.umweltberatung.at/richtig-lueften

BİZİM ÖNERİLERİMİZ

zamanlarınızı geçirmek için gölgelik, serin
• Boş
yerlere gidin, örneğin müzeler, ormanlar, büyük

•
•
•

•

parklar, göller, dereler gibi.
Başınızı ve vücudunuzu fazla güneşe karşı
koruyun.
Pamuk ya da doğal elyaftan, dar olmayan, açık
renkli giysiler giyin.
Duş yapmak, soğuk bezler koymak ya da
ayaklarınızı soğuk suya sokmak suretiyle vücudunuzu düzenli aralıklarla soğutun. Böylece hem
çabuk şekilde kendinizi daha iyi hissedersiniz,
hem de çevreyi korumuş olursunuz. Şakaklarınızı
ve ensenizi soğuk su sürmek ya da nemli bezler
koymak suretiyle serinletebilirsiniz.
Rahatsızlıklarınız varsa vakit geçirmeden doktora başvurunuz!

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

www.umweltberatung.at
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