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SOĞUK ODA ZEMİNİNDE KULLANILACAK 
SERİ DİRENÇLİ ISITICI KABLOLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
 
Genel Özellikler  
 
1. Soğuk odalarda elektrikli ısıtıcı şilteler/kablolar iki amaçla kullanılır. 

a) Don seviyesi altında önleyici ısıtma:   
 Soğuk oda zemin betonunun, zemin ısı yalıtım katmanı altındaki beton ve/veya toprak 
zemindeki suyun donmasıyla, yapının hasar görmesini engellenmek amacıyla;  
i) Bu uygulama için ısıtma yükü 10 W/m² -15W/m² seviyesinde olmalıdır. 
ii) -15oC derecenin altındaki soğuk odalarda yedek devre bulunmalıdır. 
iii) Bu amaçla hazırlanmış şilte kullanılmalı veya kablo kullanılması durumunda  

kablo, max. 100cm geçmeyen ‘S’ ler şeklinde şerit şeklinde döşenmesi gerekir. 
iv) Isıtıcı ile duvarlar arasındaki mesafe 20 cm olmalıdır.  
v) Isıtıcı şilte/kablo ısı yalıtım örtüsünün altında, su yalıtım tabakasının üzerinde veya 

su yalıtım örtüsü altında, koruyucu beton içinde olmalıdır. 
vi) Sıcaklık sensörü şilte/kablo düzleminden 30-40mm daha altta yer almalıdır. 
vii) Şilte/kablo’ların fabrika test raporları sertifikaları bulunmalı ve serildikten sonra 

ölçülen değerler ile uyumlu olduğu gözetildikten sonra kaydedilmelidir.   
 
 
 

 
 
 Şek. 1. Şilte ile tipik uygulama 
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 Şek. 2. İki tip uygulamaya ait kesit görüntüleri 
 
b) Soğuk oda giriş kapısının her iki yanında, kapı açıldığında oda ve giriş koridoru arasındaki 
sıcaklık farkı nedeniyle, zemin buzlanmasını engellemek amacıyla.  
 

i) Bu uygulama için ısıtma yoğunluğu 300 W/m² -350W/m² arasında olmalıdır. 
ii) Isıtılacak alan; kapı açıklığı genişliğinde, yaklaşık 50-70 cm si soğuk oda içinde 

kalmak üzere 1m derinlikte alandır.  
 

 
 

Şek. 3. Kapı altı Isıtma kesiti 
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 Şek. 4 ve 5. Kapı altı ısıtma plan ve karşıdan görünüş 
 
 
 
 
2. Isıtıcı sisteminin tasarımı ve uygulaması, insan ve malzeme güvenliği göz önüne alınarak 
yapılmalıdır. 
 
3. Isıtıcı sisteminde kullanılacak malzemeler zemin altında, beton içinde kullanılmaya uygun 
olmalıdır. Her ısıtma elemanının (şilte veya kablo) fabrikasyon değerlerini içerir sertifika 
bulunmalıdır. 

 

Isıtılacak Kapı Alanı 
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4. Isıtıcı sistemi kesinlikle termostat denetiminde çalıştırılmalıdır. Termostatın duyar elemanı 
(sensörü) zemin içinde ısıtıcı kablolardan en az 10-15 cm açıklıkta ve 30-40mm daha alt 
seviyede (derinde) yerleştirilmelidir. 
 
5. Isıtıcı sisteminde kullanılan malzemeler, her türlü imalat, tasarım ve uygulama hatalarına 
karşı garanti edilmelidir. 
 
6. Uygulama aşamasında, uygulama detayları idareye sunulmalı, onay alınarak montaja 
başlanmalıdır. 
 
7. Isıtıcı Şilte/kablo sistemi, montaj bitiminde işletme testleri yapılarak, çalışır durumda 
idareye teslim edilmelidir. 
 
8. Isıtıcı Şilte/kablo sisteminin tesliminde, gerekli tüm teknik bilgi ve bakım, kullanma 
talimatları ve uygulama projeleri idareye teslim edilmelidir. 
 
9. Isıtıcı Şilte/kablo sisteminin uygulanması, yüklenici firma bünyesindeki, uzman ekiplerce 
yapılmalıdır. 
 
10. Isıtıcı şilte/kablolar ile bunları besleyen enerji kablolarının bağlantıları, ya zemin altında 
kalmaya uygun ek malzemeleri ile, ya da uygun yere yerleştirilmiş bağlantı kutuları içerisinde 
yapılmalıdır.  
 
 
Bağlantı ve Ek Kutuları  
 
1. Bağlantı kutuları en az IP 55 koruma sınıfına sahip olmalıdır. Kutu kapakları contalı ve vidalı 
olmalıdır. 
 
2. Kutu içerisinde besleme kablosu ve ısıtıcı şilte/kablo uygun klemensler aracılığı ile bağlantı 
sağlanmalıdır.  
 
3. Eğer bir bağlantı kutusundan diğer bir bağlantı kutusuna enerji kablosu çıkışı var ise, bu 
gibi durumlarda kutu üretici firmasının uygun kesitli özel klemeslerinin kullanılmaları tercih 
nedenidir.  
Ancak özel klemensler yerine ray klemens kullanılıyorsa kesinlikle bu klemense ait üst 
köprüler kullanılmalıdır. 
 
4. Kutuya tüm ısıtıcı kablo ve enerji kablo giriş çıkışları rakorlu olmalıdır.  
 
5. Eğer bağlantı kutuları zemin altına yerleştirilecek ise kutunun üst kapağına servis ve bakım 
amaçlı ulaşılmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır. 
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Isıtıcı Elemanlar: 
 
1. Isıtıcılar, öncelikle bu amaç için üretilmiş ve yedek kablosu da bulunan hazır şilteler 
tercih edilmelidir. 
Şilte veya kabloların, ya bir ucundan enerji beslemesinin yapıldığı soğuk kablo, diğer ucu 
fabrikasyon olarak üretim aşamasında su sızdırmaz olarak sonlandırılmış tipte olmalıdır. 
Fabrikasyon olarak sonlandırılmış kablolarda ısıtıcı kablonun enerji besleme tarafında faz-
nört-toprak bağlantısına uygun soğuk uç kısmı bulunacaktır. 
Sadece zorunlu durumlarda ve ancak idarenin onayı alındıktan sonra montaj yerinde kesilen 
tip kablo kullanılabilir. 
 
2. Her ısıtma devresinde (şilte/kablo) kullanılan ısıtıcı kablo tek parça olmalıdır. Ek yapılması 
kabul edilemez.  
 
3. Kablonun dış çapı 10 mm değerini aşmayacaktır. 
 
4. Kablo üretici firma ISO belgesinin yanında, kullanılacak olan ısıtıcı kablolar ile ilgili CE 
belgesi bulunmalıdır. 
 
 
Termostat ve Paneli  
 
1. Isıtıcılar (şilte/kablo) bu amaca uygun üretilmiş kontrol paneli ile kontrol ve kumanda 
edilmelidir. Panelde ısıtıcıların devrede olduğunu gösteren bir ledli gösterge, alarm çıkışları 
ve test butonu olmalıdır.  
 
2. Panelden beslenecek ısıtıcı kabloların gücü ne olursa olsun, ısıtıcı kablolar kesinlikle 
doğrudan termostattan beslenmeyecektir.  

3. Panel içerisinde kullanılacak ısıtıcı kablo devreler için uygun anma değerinde sigortalar 
kullanılmalıdır. Güç kontaktörü bobin devreleri ve elektronik termostat beslemesi için 
bağımsız bir kumanda sigortası bulunmalıdır.  

4. Panel girişinde uygun anma akımında bir kaçak akım anahtarı alacaktır. Birincil tercih kaçak 
akım anahtarının 30 mA'lik olmasıdır. Ancak besleme hatlarının ve ısıtıcı kablo devre 
uzunluklarının fazla olması durumunda 300 mA'lik kaçak akım anahtarı kullanılabilinir. 300 
mA değerinin yeterli olmadığı uygulamalarda panelden beslenen yük gruplara bölünerek her 
bir grup için ayrı bir kaçak akım anahtarı kullanılmalıdır. 

 


