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Komisyon ve Avrupa Parlamentosu, 2020 yılı itibariyle atmosfere salınan CO2 emisyonlarını %20 azaltma niyetini 
taşıyan Kyoto Protokolü uyarınca, enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik anlaşmaların hayata geçirilmesi 
düşüncesiyle, birkaç direktif ve yönetmelik yayınlamıştır.

Bu bağlamda 2009/125/EC sayılı Direktif (Erp Enerjiyle ilgili Ürünler) ve fanların Ekotasarım gerekliliklerini 
belirleyen 327/2011 sayılı Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde (ABRG) yayınlanmıştır.
Uygulama, ilki 1 Ocak 2013'te, ikincisi ise 1 Ocak 2015'te başlayacak iki aşamadan oluşmaktadır.

Yönetmelik, güçleri 125W ila 500kW (not: 125W ila 500.000W) arasında olan fanları içermektedir. Genel 
uygulama kurallarına yönelik bazı istisnalar Yönetmelik tarafından belirlenmiş ve buradan itibaren daha iyi 
ayrıntılandırılmıştır, belirli bazı fan tipleri (örneğin, çatı egzozları) henüz son haline getirilmemiştir.

Uygulama alanı 

Bu Yönetmelik, 125W ila 500kW arasında güç girişine sahip fanlar için geçerlidir. 
Ancak aşağıdaki fan tipleri Yönetmelik kapsamının dışındadır:

• Potansiyel patlayıcı ortamlarda (ATEX) çalışmak üzere tasarlanmış fanlar (94/9/EC sayılı Direktif uyarınca 
tasarlanan ve imal edilenler).

• 89/106/EC sayılı yangından korunma yönetmelikleriyle ilgili acil durumlar için özel olarak tasarlanan fanlar 
(örneğin, duman ve ısı atıcılar).

• Çevreleyen gazın çalışma sıcaklığının 100°C değerini aştığı durumlarda çalışmak üzere özel olarak 
tasarlanan fanlar.

• Gaz akışı dışına yerleştirildiğinde, ortam çalışma sıcaklığının 65° C değerini geçtiği, bir motorla çalışacak 
şekilde özel olarak tasarlanan fanlar.

• Gaz akışı dışına yerleştirildiğinde, çevreleyen gazın yıllık ortalama sıcaklığının ve/veya motor ortamının 
-40° C değerinin altında çalışacağı şekilde özel olarak tasarlanan fanlar.

• Toksik, yüksek oranda korozyona yol açan, tutuşucu ortamlarda veya aşındırıcı maddelerin bulunduğu 
ortamlarda çalışmak üzere özel olarak tasarlanan fanlar.

 Aşındırıcı maddelerin oluşmasına yol açtığı düşünülen ve bu nedenle Yönetmelik kapsamı dışında tutulan 
ortamlar aşağıdakiler olarak kabul edilebilir:

 Çimento sanayi, Asfalt sanayi, Seramik sanayi, Tahıl öğütme sanayi, Cam Sanayi, Çelik Sanayi, Tuğla Sanayi 
ve Ahşap sanayi

• Endüstriyel uygulamalarda gaz halinde olmayan maddelerin taşınmasına yönelik fanlar.
• Atımlı fan (CBI için: CBJET): Yönetmelik, atımlı fanların verimliliğinin nasıl hesaplanacağını tanımlamaz.
• Sıkıştırma oranı R > 1,11 olan fanlar
• Avrupa pazarı dışına yönelik fanlar (Topluluk içindeki diğer makine imalatçılarına satılsa dahi)
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Yönetmeliğin Gerekli l ikleri

Yönetmelik, uygulama alanı içindeki tüm fanların hassas hesaplama kuralları uyarınca enerji verimliliğine yönelik 
belirli asgari gereklilikleri karşılamasını gerektirir.

Yönetmelik her fan tipi (yani, eksenel, radyal santrifüj fan, v.b.) için bir "verimlilik derecesi" [N] belirler. 

Tanımlı belirli bir formül kullanılarak hedef enerji verimliliği, ηHedef değerini fan gücü ve tipinin bir fonksiyonu 
olarak hesaplamak mümkündür. Bu değer, fanın ulaşması gereken hedef enerji verimliliğinin asgari değerini 
temsil eder ve enerji dönüşümünden (elektrikten hava enerjisine) sorumlu bileşenleri de içerir.

Hedef enerji verimliliği tanımı  ηHedef

Başlıca fan tipleri için verimlilik seviyeleri N ve sonuçta ortaya çıkan hedef enerji verimliliği değeri aşağıda 
verilmiştir.

(Not: 2013'ten ve 2015'ten itibaren uyulacak 2 farklı asgari değer vardır).

Fan tipi
N değerleri Ölçüm Kat-

egorisi
(B çıkış kanalı, 
C giriş kanalı)

Verimlilik 
kategorisi

(statik 
veya 

toplam)

Hedef enerji verimliliği hesaplaması
P = En uygun enerji verimliliğinde çalışırken fanın elektrik gücü2013 2015

Eksenel fan 50 58 B toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηHedef= 2,74 • ln(P) - 6,33 + N

10 ≤ P ≤ 500 ηHedef= 0,78 • ln(P) - 1,88 + N

İleri doğru eğik 
veya radyal
kanatçıklara 

sahip santrifüj 
fan

42 49 B toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηHedef= 2,74 • ln(P) - 6,33 + N

10 ≤ P ≤ 500 ηHedef= 0,78 • ln(P) - 1,88 + N

Geri doğru eğik 
kanatçıklara 

sahip 
santrifüj fan 
(muhafazalı)

61 64 B toplam
0,125 ≤ P ≤ 10 ηHedef= 4,56 • ln(P) - 10,5 + N

10 < P ≤ 500 ηHedef= 1,1 • ln(P) - 2,6 + N

Geri doğru eğik 
kanatçıklara 

sahip 
muhafazasız 
santrifüj fan

58 62 C statik
0,125 ≤ P ≤ 10 ηHedef= 4,56 • ln(P) - 10,5 + N

10 ≤ P ≤ 500 ηHedef= 1,1 • ln(P) - 2,6 + N
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Fanın enerji verimliliğinin hesaplanması ηe

Tamamlanmış fan (invertörsüz)

Fanın genel verimliliği, η e, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

             η e  =    P U(S)  P e 

   

Burada: 

- ηe  genel verimliliktir

- P U(S) fanın hava gücüdür

       

Aşağıdaki çarpımla elde edilir: Fanın en uygun enerji verimliliğinde ölçülen, Gaz debisi x Basınç farkı x Sıkıştırma 
faktörü. 

-  P e fan en uygun enerji verimliliği noktasında çalışırken, fan motoruna güç temini girişinde ölçülen güçtür.

Tamamlanmış fan (invertörlü)

Değişken hızlı sürücüler kullanıldığında, verimliliğin hesaplandığı formüle bir sıkıştırma faktörü, Cc, eklenir. Genel 
verimlilik aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

η e  =    (P U(S)  P ed) C C 

Burada; 

-  P ed fan en uygun enerji verimliliği noktasında çalışırken, fanın değişken hızlı sürücüsüne güç temini girişinde 
ölçülen güçtür.

C C değerinin yükün kısmi telafisinin bir faktörü olduğu hallerde, aşağıdaki gibi hesaplanır: 

C C  = 1 değişken hızlı sürücü olmadan

C C  = 1,04 değişken hızlı sürücü ve Güç Ped  değeri 5 kW'a eşit veya büyük olan durumlar için

C C =  P ed< 5 kW, C C = - 0.03 ln(P ed) + 1,088 değişken hızlı sürücüyle ve güç Ped  değeri 5 kW'tan küçük olan 
durumlar için
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Tamamlanmamış fan

Fan "kesin montaj" ile temin edilmediği, yani en azından çark monteli olduğu ancak fanın elektrik enerjisini hava 
gücüne dönüştürmek için harici olarak temin edilmesi gereken bir veya birkaç bileşene daha gereksinim duyduğu 
durumdur.

Bu durumda fanın genel verimliliği, aşağıdaki denklem kullanılarak çarkın en uygun enerji verimliliğinde hesaplanır:

η e = η r  • η m • η T • Cm •  C C 

Burada:
-  η r    = Çarkın verimliliği
-   η m  = Motorun verimliliği
-  η T  = Tahrik düzenlemesinin verimliliği
-  Cm  = Bileşenlerin Eşleşmesi için telafi faktörü = 0,9
-  C C  = Kısmi yük telafi faktörü
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E T İ K E T L E R
Yönetmeliğin gerektirdiği etiketler aşağıdakileri içermelidir:

- İlk ondalığa yuvarlanmış genel verimlilik, η 
- Verimliliğin belirlenmesinde kullanılan ölçüm kategorisi (A, B, C veya D)
- Verimlilik kategorisi (Statik veya Toplam)
- En uygun enerji verimliliğinde verimlilik derecesi
- Fanın değişken hızlı sürücü kullanılmasını gerektirip gerektirmediği ve gerektiriyorsa, değişken hızlı 

sürücünün fana tümleşik olup olmadığı veya fanla birlikte takılmasının gerekip gerekmediğine dair 
gösterge

Ek etiketlere örnek:

Seçenek a (değişken hızlı sürücü olmadan):

η  = %55,3   (B, Toplam)  N(2015)=62 N=65 DHS Temin Edilmez

Seçenek b (değişken hızlı sürücünün takılacağı durum):

η  = %55,3   (B, Toplam)  N(2015)=62 N=65 DHS Takılmalıdır

Seçenek c (değişken hızlı sürücü tümleşik):

η  = %55,3   (B, Toplam)  N(2015)=62 N=65 DHS Tümleşik

Burada DHS: Değişken Hızlı Sürücü anlamına gelir.

T A K I L I  F A N L A R I N  D E Ğ İ Ş T İ R İ L M E S İ
Yönetmelik, mevcut tesis ve binaların adaptasyonunu gerektirmez.

Tesis ve binalarda 1 Ocak 2013 tarihinden önce kurulu fanların değiştirilmesi halinde bunlar, uygun şekilde 
işaretlendikleri sürece, 31 Aralık 2014 tarihine kadar özdeş fanlara (Yönetmelik verimlilik gerekliliklerine uygun 
olmayanlar dahil) değiştirilebilir.

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren değiştirme işleminde yeni fanların Yönetmeliğe uygun olması gerekir.
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C B I  F A N L A R I
Sanayi tipi havalandırma uygulama alanına bağlı olarak, 100°C değerinin üzerindeki sıcaklıklarda veya sanayi 
ortamlarına özgü aşındırıcı maddeler içeren toksik ve korozyona yol açan işlem gazları ile diğer sıvılarla çalışmak 
için özel olarak tasarlandıklarından, CBI fanlarının çoğu Yönetmelik kapsamı dışında kalmalarına yol açan özel 
özelliklere sahiptirler.

Bununla birlikte CBI verimlilik ölçütünü tasarım gereklilikleri konusunda önemli bir başlangıç noktası olarak kabul 
eder ve dolayısıyla CBI fanlarının çoğu gereken enerji verimliliği parametrelerine uygundur.

Yönetmelikte belirtilen parametrelerle güncellenen CBI seçme yazılımı gereken verimlilik ölçütünü yerine getiren 
uygun fan seçenekleri sunar.

Fanların tamamlanmadan, yani motorsuz teslim edildiği durumlarda CBI fanın en uygun enerji verimi değerini 
veya tamamlanmış fanın enerji verimliliğinin müşteri tarafından tanımlanması için gereken tüm ek öğeleri 
sağlayabilmektedir.
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CBI GRUBU ÜRÜN GAMI
Yönetmeliğin 
verimlilik  
ölçütüne uygunluk

Yönetmeliğin 
uygulanabilirliği

 

Santrifüj fan CH;

Geriye doğru düz ve kanatlı kanatçık;

Tek giriş;

Doğrudan bağlantılı veya V-kayış 
tahrikli;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

5.000 Pa'ya kadar basınç ve 300.000 m3/saat'e kadar 
debiler. 

300° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

Toksik ve korozyona yol açan gazlar veya aşındırıcı 
maddeler içerenler dahil, endüstriyel ortamlarda gaz 
arıtmasında kullanılabilir.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf

Santrifüj fan CHT; 

Geriye doğru düz ve kanatlı kanatçık;

Çift giriş;

Doğrudan bağlantılı veya V-kayış 
tahrikli;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

5.000 Pa'ya kadar basınç ve 600.000 m3/saat'e kadar 
debiler. 

80° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

Toksik ve korozyona yol açan gazlar veya aşındırıcı 
maddeler içerenler dahil, endüstriyel ortamlarda gaz 
arıtmasında kullanılabilir.

 ErP 2015
 Uyumlu

Muaf
Toksik ve 
korozyona yol 
açan gazlar 
veya aşındırıcı 
maddeler içerenler 
dahil, endüstriyel 
ortamda gazların 
arıtılmasında 
kullanılırsa

Santrifüj fan K;

Geriye doğru düz veya radyal ya da 
radyal açık teker kanatçık;

Tek giriş;

Doğrudan bağlantılı veya V-kayış 
tahrikli;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

8.000 Pa'ya kadar basınç ve 300.000 m3/saat'e kadar 
debiler. 

300° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

Toksik ve korozyona yol açan gazlar veya aşındırıcı 
maddeler içerenler dahil, endüstriyel ortamlarda gaz 
arıtmasında kullanılabilir.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf 

 

Santrifüj fan Z; 

Geriye doğru düz kanatçık;

Tek giriş;

Doğrudan bağlantılı veya V-kayış 
tahrikli;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

5.000 Pa'ya kadar basınç ve 300.000 m3/saat'e kadar 
debiler. 

300° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

Toksik ve korozyona yol açan gazlar veya aşındırıcı 
maddeler içerenler dahil, endüstriyel ortamlarda gaz 
arıtmasında kullanılabilir.

 ErP 2015
 Uyumlu

Muaf 
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Santrifüj fan S, M, X; 

Geriye doğru düz kanatçık;

Tek giriş;

Doğrudan bağlantılı veya V-kayış 
tahrikli;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

22.000 Pa'ya kadar basınç ve 400.000 m3/saat'e kadar 
debiler. 

Birkaç model için R > 1,11.

300° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

Toksik ve korozyona yol açan gazlar veya aşındırıcı 
maddeler içerenler dahil, endüstriyel ortamlarda gaz 
arıtmasında kullanılabilir.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf

Santrifüj fan EVO; 

Muhafazasız geriye doğru düz 
kanatçık;

Tek giriş;

Doğrudan bağlantılı veya V-kayış 
tahrikli;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

300° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

Toksik ve korozyona yol açan gazlar veya aşındırıcı 
maddeler içerenler dahil, endüstriyel ortamlarda gaz 
arıtmasında kullanılabilir.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf

Santrifüj fan HD, HX, HV; 

Geriye doğru eğri veya radyal 
kanatçık.

Tek giriş;

Doğrudan bağlantılı veya V-kayış 
tahrikli;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

15.000 Pa'ya kadar basınç ve 10.000 m3/saat'e kadar 
debiler. 

Birkaç model için R > 1,11.

300° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

Toksik ve korozyona yol açan gazlar veya aşındırıcı 
maddeler içerenler dahil, endüstriyel ortamlarda gaz 
arıtmasında kullanılabilir.

ErP 2015
Uyumlu
Tanımlı ebatlar 
dışında

Muaf

  

Eksenel fan AXL; 

Kanatlı kanatçık;

Doğrudan bağlantılı veya V-kayış 
tahrikli;

Sivil ve endüstriyel ortamlarda havalandırma için eksenel fan.

5.000 Pa'ya kadar basınç ve 830.000 m3/saat'e kadar debiler. 

Cebri duman ve ısı tahliyesi için acil durum fanı olarak 
kullanılabilir.

ErP
Uyumlu

Muaf
yalnızca acil durum 
havalandırmaları 
olarak kullanılırsa
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Fan GAV, GAX;

Kanatlı kanatçık;

Doğrudan bağlantı;

Sivil ve endüstriyel ortamlarda havalandırma için eksenel 
fan.

1.000 Pa'ya kadar basınç ve 300.000 m3/saat'e kadar 
debiler. 

Cebri duman ve ısı tahliyesi için acil durum fanı olarak 
kullanılabilir.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf 
yalnızca acil durum 
havalandırmaları 
olarak kullanılırsa

  

Fan GAT;

Kanatlı kanatçık;

V-kayış tahrikli;

Sivil ve endüstriyel ortamlarda havalandırma için eksenel 
fan.

600 Pa'ya kadar basınç ve 50.000 m3/saat'e kadar debiler. 

120° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

Cebri duman ve ısı tahliyesi için acil durum fanı olarak 
kullanılabilir.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf 
yalnızca acil durum 
havalandırmaları 
olarak kullanılırsa

Fan EFA;

Kanatlı kanatçık;

Doğrudan bağlantı;

Sivil ve endüstriyel ortamlarda havalandırma için eksenel 
fan.

1.800 Pa'ya kadar basınç ve 480.000 m3/saat'e kadar 
debiler. 

Cebri duman ve ısı tahliyesi için acil durum fanı olarak 
kullanılabilir.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf 
yalnızca acil durum 
havalandırmaları 
olarak kullanılırsa

Fan AP;

Kanatlı kanatçık;

Doğrudan bağlantı;

Sivil ve endüstriyel ortamlarda havalandırma için duvara 
monteli eksenel fan.

100 Pa'ya kadar basınç ve 43.000 m3/saat'e kadar debiler. 

Cebri duman ve ısı tahliyesi için acil durum fanı olarak 
kullanılabilir.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf 
yalnızca acil durum 
havalandırmaları 
olarak kullanılırsa

Fan CBJET;

Kanatlı kanatçık;

Doğrudan bağlantı;

Tüneller için eksenel jet fan.

500 ila 3.000N arasında itme.

260.000 m3/saat'e kadar çıkan debiler.  

Cebri duman ve ısı tahliyesi için acil durum fanı olarak 
kullanılabilir.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf
327/11 sayılı
Yönetmelik 
uyarınca Verimlilik 
hesaplaması geçerli 
değildir
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Santrifüj fan APS, APF;

İleriye doğru eğimli veya radyal 
kanatçık;

Doğrudan bağlantı;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

3.800 Pa'ya kadar basınç ve 2.300 m3/saat'e kadar 
debiler. 

150° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf

Santrifüj fan CBS;

İleri doğru eğimli kanatçık;

Doğrudan bağlantı;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

2.000 Pa'ya kadar basınç ve 20.000 m3/saat'e kadar 
debiler. 

150° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf

Fan NC, NR, NF;

Geriye doğru eğimli veya radyal ya 
da radyal açık teker kanatçık;

Doğrudan bağlantı;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

8.000 Pa'ya kadar basınç ve 11.000 m3/saat'e kadar 
debiler. 

150° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf

 

Fan VR;

İleri doğru eğimli kanatçık;

Doğrudan bağlantı;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

1.600 Pa'ya kadar basınç ve 1.500 m3/saat'e kadar 
debiler. 

150° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf

Fan VRP;

İleri doğru eğimli kanatçık;

Doğrudan bağlantı;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

4.300 Pa'ya kadar basınç ve 4.500 m3/saat'e kadar 
debiler. 

250° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf

Santrifüj fan DT;

Radyal kanatçıklı tek veya çift 
aşamalı.

Doğrudan bağlantı;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

1.600 Pa'ya kadar basınç ve 400 m3/saat'e kadar 
debiler. 

150° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

ErP 2015
Uyumlu

Muaf
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Santrifüj fan BCN

Radyal kanatçıklı iki veya daha çok 
aşamalı.

Doğrudan bağlantı;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

22.000 Pa'ya kadar basınç ve 600 m3/saat'e kadar 
debiler. 

Birkaç model için R > 1,11.

110° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

ErP 2015
Uygun değildir

Muaf

 

Santrifüj fan TBS

Radyal kanatçıklı üç veya daha çok 
aşamalı.

Doğrudan bağlantı;

Birden çok endüstriyel uygulama için fan.

28.000 Pa'ya kadar basınç ve 900 m3/saat'e kadar 
debiler. 

Birkaç model için R > 1,11.

150° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

ErP 2015
Uygun değildir

Muaf

Blover HG

Radyal kanatçıklı üç veya daha çok 
aşamalı.

Doğrudan bağlantı;

Birden çok endüstriyel uygulama için blover.

47.000 Pa'ya kadar basınç ve 1.900 m3/saat'e kadar 
debiler. 

R > 1,11.

150° C'a kadar sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

ErP 2015
Uygun değildir

Muaf

Blover SSM/SSB

Radyal kanatçıklı tek veya çift 
aşamalı.

Doğrudan bağlantı;

Birden çok endüstriyel uygulama için blover.

66.000 Pa'ya kadar basınç ve 250 m3/saat'e kadar 
debiler. 

R > 1,11.

ErP 2015
Uygun değildir

Muaf
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