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Avrupa Birliği’nde, binaların enerji performansını 
değerlendirmek, sertifikalandırmak ve bu yolla 
enerji verimliliğini artırmak amacıyla 2002 tarihli 

“Binalarda Enerji Performansı Direktifi” (Energy Per-
formance of Buildings Directive - EPBD) yayınlan-
mıştır [1]. AB yasaları uyum sürecinde Türkiye’de 
de, 2008 yılında EPBD kapsamında “Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği” yayınlanmış ve 
bu yönetmelik ile tüm binalara BEP-TR hesaplama 
yöntemi kullanılarak enerji kimlik belgesi verilmesi 
zorunlu olmuştur [2,3]. Türkiye’deki bu süreç içe-
risinde AB ülkelerinde yeni gelişmeler yaşanmış 
ve EPBD’nin güncellenmesiyle 2010 yılında yürür-
lüğe giren yeni direktif (EPBD-Recast) kapsamında 

“maliyet optimum enerji verimliliği” kavramı ortaya 
konulmuştur. Bu revize direktif ile tüm Avrupa 
ülkelerine binalarda maliyet optimum enerji verim-
liliği seviyelerini hesaplama zorunluluğu getirilmiş-
tir [4]. Bu hesaplamaların, Ocak 2012’de Avrupa 
Komisyonu tarafından yayınlanan yönetmelikteki 
çerçeve yönteme uygun olarak geliştirilen ulu-
sal yöntem kullanılarak yapılması gerekmekte-
dir. Ayrıca, mevcut bina stoğu dikkate alındığında, 
binalarda maliyet optimum enerji verimliliği sevi-
yesi hesabının her bir bina için ayrı ayrı yapılamaya-
cağı açıktır. Bu nedenle, ilk aşama olarak bina sto-
ğunu en iyi şekilde temsil edecek referans binaların 
belirlenmesi ve bu binalar üzerinde yapılan analiz-
lerle genis ölçekte kararlar alınması beklenmekte-
dir. Bu amaçla, hem mevcut hem de yeni yapıla-
cak binaları en iyi düzeyde temsil edebilecek refe-
rans binaların belirlenmesi EPBD-Recast 2010’un 
da öngördüğü gibi zorunlu olmuştur [5].
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 2013 yılında doktora 
öğrencilerinden oluşan bir çalışma grubu ile proje 
yürütücülüğünü Prof. Dr. Zerrin Yılmaz’ın üstlenmiş 
olduğu “Binalarda Maliyet Optimum Enerji Verim-
liliği Seviyesi için Türkiye Koşullarına Uygun Yön-
temin ve Referans Binaların Belirlenmesi” adında 
TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi başlatılmış-
tır. İki yıl süren bu araştırma projesi ile konut bina-
larının maliyet optimum enerji verimliliği düzeyle-
rinin hesaplanmasında kullanılabilecek ulusal yön-
tem için mevzuata aktarılabilir bir çerçeve gelişti-
rilmesi amaçlanmıştır. Revize edilen AB direktifine 
uygun olarak geliştirilmiş olan bu yöntem kapsa-
mında özellikle Türkiye için referans bina tanımla-
rının ve tanımlama yönteminin oluşturulması araş-
tırmanın temel amaçları arasındadır. Araştırma 
projesinde, referans bina belirleme yöntemi, bu 
alanda önceliğe sahip olan konut binalarında uygu-
lanmış ve böylece bu araştırmada izlenen ve ulu-
sal düzeyde diğer binalar için izlenmesi gereken 
yöntem de geliştirilmiştir. Maliyet optimum enerji 
verimliliği seviyelerinin belirlenmesinde kullanılacak 
yöntem, referans binaların belirlenmesinin ardından 
çeşitli enerji verimliliği tedbirleri için enerji perfor-
mansı analizleri ile maliyet analizlerinin karşılaştı-

rılmasını ve böylece optimum değerlerin elde edil-
mesini gerektirmektedir. Bu bağlamda proje kap-
samında geliştirilen yöntemin ülke kaynaklarını ve 
ülkenin ekonomik çıkarlarını gözetmesi ve gerçek-
leştirilen analizlerle desteklenmesi planlanmıştır [6].
Ancak ülkemizde binaların enerji verimlilik seviye-
lerinin artırılmasına yönelik olarak yapılan bu tip 
çalışmalar oldukça yetersizdir. Sonuç olarak Tür-
kiye’deki iklim bölgeleri dikkate alınarak tasarımı 
yapılacak binaların tüm mimari ve mekanik sis-
tem özellikleri için standart olması adına Türki-
ye’deki tüm konutları ve ticari binaları temsil eden 
referans binalar için geliştirilmiş ulusal bir standart 
henüz bulunmamaktadır. Gerek Türkiye’deki bina-
ların tasarım özelliklerinin birçoğunu standardize 
olmuş verilerle belirlemek gerekse LEED ve BRE-
EAM gibi gönüllü bina sertifikasyon sistemlerinde 

tasarlanan/önerilen 
binanın enerji perfor-
mansını hesap etmek 
için uluslararası stan-
dartlardan faydalan-
maktayız. Bu stan-
dartlardan biri de bir 
Amerikan standardı 
olan ASHRAE 90.1’dir. 
Günümüzdeki en gün-
cel sürümü ASHRAE 
90.1 2010 olup SI ve 
IP basımları mevcut-
tur. 

Şekil 1. ASHRAE 90.1 2010

Bu standartta kısaca, binanın bulunduğu iklim böl-
gesine göre bina kabuğuna ait fiziksel ve termofi-
ziksel özellikler, aydınlatma güçleri, ekipman güç-
leri, ısıtma-soğutma-havalandırma yapan mekanik 
sistemlerin boyutlandırılması dair kıstaslar, sistem 
verimlilikleri ve sıhhi sıcak su için gerekli standart-
lardan bahsedilmektedir. Bu standartlar tasarlan-
mak istenen tüm yüksek katlı konut ve ticari bina-
lar için bir referans olup aynı zamanda binaların 
mimari ve mekanik tasarımları için asgari gerekli-
likleri ve bina tasarım parametrelerini içermektedir. 
Bu standarttaki referans değerler dikkate alınarak 
tasarlanan binalara referans bina adı verilmektedir. 
Tasarımcılar bu standarttaki referans tasarım pare-
metrelerinden daha verimli parametreler kullanarak 
referans binadan daha enerji verimli bir bina tasar-
layabilirler.
Özellikle son yıllarda LEED ve BREEAM gibi önde 
gelen gönüllü bina enerji sertifikasyon sistemleri 
ile bir hayli öne çıkan bina enerji performansı kav-
ramı aynı zamanda referans bina tanımının da altını 
çizmiştir. Bu sertifikasyon sistemlerinden binanın 
enerji performansını iyileştirmek yoluyla ile kredi 
alabilmek için öncelikle “proposed building” yani 
önerilen/tasarlanan bina ile ASHRAE 90.1 – Appen-
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dix G’de tanımlanmış olan “baseline building” yani 
referans bina, detaylı dinamik enerji simülas-
yonu yapan modelleme programları (EnergyPlus, 
DesignBuilder, TRNSYS, IES, eQuest,…) kullanıla-
rak mimari, mekanik ve bina kontrol sistemleri ile 
modellenir.
Sonrasında her iki bina da bulunduğu bölgenin 
iklimsel verileri altında yıllık olarak (8,760 saat için) 
simüle edilir. Bu şekilde her iki binanın da mimari 
ve mekanik sistemlerinin kullanıcı, aydınlatma ve iç 
ekipman yükleri de dikkate alınarak iklimsel etkiler 
altındaki davranışı analiz edilmiş olur. Analizler neti-
cesinde her iki binanın da yıllık tüketim sonuçları 
karşılaştırılır ve aşağıda verilen eşitliğe göre öne-
rilen binanın referans binaya göre ne kadar enerji 
verimli olduğu hesap edilir. Bu hesaplama sonucu 
çıkacak olan yüzdesel orana göre binanın alacağı 
kredi belirlenir.

İyileştirme 
Yüzdesi = 100 x 

(Referans Bina 
Enerji Performansı - 
Önerilen Bina Enerji 

Performansı)

Referans Bina Enerji 
Performansı

Eşitlik 1. ASHRAE 90.1 2010 - Appendix G’ye göre önerilen binanın iyileştirme 
yüzdesini hesaplamak için gerekli eşitlik.

2016’da Antalya’da düzenlenen TTMD konfe-
ransının genel konusu binalarda mekanik sistem 
seçimi olduğu için bu yayında ASHRAE 90.1 2010 

- Appendix G’ye göre referans bina mekanik sistem 
seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ele 
alınmıştır.
ASHRAE 90.1 2010 - Appendix G’ye göre refe-
rans binaların mekanik sistemi önerilen binanın kat 
sayısı, toplam alanı ve ısıtma sisteminin kullandığı 
enerji kaynağına göre belirlenir. Bu seçim Tablo 
G3.1.1A kullanılarak yapılır.

Buna göre, konut tipi binalar (yük-
sek katlı konutlar, yurtlar, oteller,…) 
için eğer önerilen binanın ısıtma sis-
temi kaynak olarak fosil, hibrid ya 
da bölgesel ısıtma kullanıyorsa Sis-
tem 1, eğer elektrik ya da başka bir 
enerji kaynağı kullanıyorsa Sistem 2 
seçilir. Ticari binalar içinse önerilen 
binanın ısıtma sisteminin enerji kay-
nağının türü ile birlikte binanın top-
lam kat sayısı ve alanı dikkate alınır. 
Ticari binalar için ısıtmada kullanılan 
enerji kaynağı türünün yanı sıra eğer 
bina 3 katlı ya da daha az kat sayı-
sına sahipse ve toplam alanı 2,300 
m2’den küçükse Sistem 3 ya da 4 
seçilir. Eğer bina 4 ya da 5 katlı olup 

toplam alanı 2,300 m2’den küçükse ya da bina 5 
katlı ya da kat sayısı 5 kattan daha az ise ve top-
lam alanı 2,300 m2 ile 14,000 m2 arasında değişi-
yorsa Sistem 5 ya da 6 seçilir. Eğer bina kat sayısı 
5 kattan daha yüksek ya da bina toplam alanı 
14,000 m2’den daha büyükse Sistem 7 ya da 8 
seçilir. Son olarak da sadece ısıtılan ve depo amaçlı 
kullanılan binalar ya da zonlar için Sistem 9 ya da 
10 seçilir.
Bu sistemlerin tanımları ve açıklamaları biraz daha 
geniş olarak Tablo G3.1.1B’de yapılmaktadır. Buna 
göre;
Sistem 1, paket tip klima olup soğutma için DX 
(direkt genleşmeli), ısıtma için sulu serpantin kulla-
nan sabit fan debili bir sistemdir.
Sistem 2 ise, paket tip ısı pompası olup soğutma 
için DX, ısıtma için elektrikli serpantin kullanan 
sabit fan debili bir sistemdir. 
Sistem 3, tavana monte edilen paket tipi klima 
olup soğutma için DX (direkt genleşmeli), ısıtma 
için sulu serpantin kullanan sabit fan debili bir sis-
temdir. 
Sistem 4, tavana monte edilen paket tip ısı pom-
pası olup soğutma için DX, ısıtma için elektrikli ser-
pantin kullanan sabit fan debili bir sistemdir. 
Sistem 5 ve 7, VAV (değişken hava debili) yeni-
den ısıtmalı sistemlerdir. Bu sistemlerde sulu ser-
pantin kullanılarak ısıtma yapılmaktadır; ancak Sis-
tem 5’de DX serpantin kullanılarak soğutma yapılır-
ken Sistem 7’de soğutma sulu serpantin kullanıla-
rak yapılır. 
Sistem 6 ve 8, paralel fan destekli VAV yeniden 
ısıtmalı sistemlerdir. Bu sistemlerde elektrikli ser-
pantin kullanılarak ısıtma yapılmaktadır; ancak Sis-
tem 6’da DX serpantin kullanılarak soğutma yapılır-
ken Sistem 8’de soğutma sulu serpantin kullanıla-
rak yapılır. 
Sistem 9 ve 10 sadece ısıtma ve havalandırma 
özelliğine sahip sabit debili sistemler olup Sistem 
9 enerji kaynağı olarak fosil yakıt, Sistem 10 ise 
elektrik kullanmaktadır.

Şekil 2. DesignBuilder kullanılarak modellenmiş İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 
binası
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Sistemlerin kapasiteleri, saatlik iklim verisinde yer 
alan ısıtma ve soğutma pik günleri için belirlenmiş 
kuru termometre, yaş termometre, nemlilik, rüzgâr 
hızı,… gibi iklimsel veriler dikkate alınarak belirlenir. 
Ayrıca referans bina için seçilen tüm sistemlerde, 
belirlenmiş yüzdesel oranlara göre kapasite artırımı 
yapılması şartı bulunmaktadır. Bu oranlar, soğutma 
sistemleri için %15 ısıtma sistemleri için %25’dir
Referans bina için mekanik sistem seçiminin ardın-
dan sistemin tipine göre 6.8.1 A-B-C-D-E-F-G-H 
tabloları kullanılarak sistemlerin kapasite aralıkla-
rına göre belirlenmiş minimum verimlilik değerleri 
seçilir. 
Bu standartta tesisat sektöründe çalışan meslek-
taşlarımız tarafından daha önce pek duyulmamış 
olan “unmet load hours” yani zonlar için belirlen-
miş set sıcaklıkların karşılanamadığı saatler kav-
ramından bahsedilmektedir. Seçilen sistemler yıl 
boyunca binayı koşullandırmak için hizmet verir-
ken kapasite yetersizliği nedeniyle bazı saatler hiz-
met verilen bir ya da birden fazla zon için istenilen 

ısıtma ya da soğutma set sıcaklık değerleri sağlana-
mayabilir. Bu standartta hem önerilen hem de refe-
rans binadaki tüm zonlar için set sıcaklıkların sağ-
lanamadığı saatlerin toplamının yıl boyunca (8760 
saat) 300 saati aşmaması istenmektedir. Simülas-
yon neticesinde referans binadaki set sıcaklıkların 
sağlanamadığı saatlerin toplamı 300 saatin üzerin-
deyse bu saatlerin 300’ün altına düşürülebilmesi 
için sistemlerde kapasite artırımı yapılabilecektir.
Önerilen binadaki mekanik sistemler ile ön ısıtma 
ve ön soğutma yapılıyorsa referans binadaki sis-
temler de ön ısıtmalı ve ön soğutmalı seçilmelidir. 
Yapılan ön ısıtma ve soğutma, önerilen binada ne 
şekilde kontrol ediliyorsa referans binada da aynı 
şekilde kontrol edilmelidir.
Üfleme ve dönüş yapan fanlar binanın kullanıldığı 
saatlerde sürekli çalışmalıdır. Binanın kullanılmadığı 
saatlerde ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanabil-
mesi için “cycle” yani çevrim modunda çalışmaya 
devam etmelidir. Eğer üfleme fanı çevrim modunda 
çalışacak şekilde modellenirse fanın enerjisi siste-

Tablo 1. Referans bina mekanik sistem (HVAC) tipleri [7]

Tablo 2. Referans bina mekanik sistem (HVAC) tiplerinin tanımları [7]
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Pfan = CFMs x 0.3
Sistem 3 ve 8 için,
Pfan = input kW x 746/Fan Motor Efficiency
Sistem 9 ve 10 için,
Pfan = CFMs x 0.3
Sistem 9 ve 10 için Kısım G3.1.2.8.2’ye göre 
mekanik soğutma yapmayan fanlar kullanılıyor ise,
Pfan = CFMnmc x 0.054
Pfan: Fan motorunun elektrik gücü,
input kW: Tablo G3.1.2.9 dikkate alınarak hesap 
edilecek referans bina fan motorunun giriş gücü,

Tablo 4. Referans bina fan motor gücü [7]

A: Kısım 6.5.3.1.1’e göre hesap edilen basınç 
düşüş ayarı.
Fan Motor Efficiency: Tablo 10.8B kullanılarak seçi-
lecek olan fanın motor verimliliği

Tablo 5. Referans bina fan motor 
verimliğinin seçimi [7]

CFMs: Sisteme ait üfleme fanının maksimum debisi 
(L/s),
CFMnmc: Mekanik soğutma yapmadan havalandırma 
amaçlı kullanılan sistem fanının debisi (L/s),
Güç hesabı yapılırken referans binadaki fanların 
(üfleme, dönüş, egzoz,…) güç dağılım oranları-
nın önerilen binadaki fanların güç dağılımı ile aynı 
oranda olmasına dikkat edilmelidir.
Sistem 3 ve 4 (hava kaynaklı ısı pompası) ek bir 
elektrikli ısıtıcı dahil edilerek modellenmelidir. Bu 
ek ısıtıcı dış hava sıcaklığı 4 °C’nin altına düştüğü 

min enerji verimliliği seviyesine dahil edilir, fanın 
enerjisi ayrıca modellenmemelidir. Üfleme, dönüş 
ve/veya egzoz yapan fanlar sağlık ve güvenlik 
sebebiyle minimum havalandırma gerekliliğini sağ-
lamak için binanın kullanılmadığı saatlerde çalış-
maya devam etmelidir.
Minimum taze hava oranları hem önerilen hem de 
referans bina tasarımı için aynı oranlarda alınmalı-
dır. Standartta yer alan, bu oranların değişebileceği 
istisnai durumlara dikkat edilmelidir.
Referans bina mekanik sistemlerine (Sistem 1,2,9 
ve 10 hariç) binanın bulunduğu iklim bölgesi dik-
kate alınarak ekonomizör konulması gerekliliği 
mevcuttur. Aşağıda gösterilen Tablo G3.1.2.6A 
dikkate alınarak hangi iklim bölgesine göre sisteme 
ekonomizör konulacağı belirlenir. Aynı zamanda bu 
tabloda yine iklim bölgesi dikkate alınarak ekono-
mizörün kapatılması gereken dış havaya bağlı üst 
sıcaklık limitleri verilmektedir. Böylece dış hava 
aşağıda verilen sıcaklığa geldiğinde ekonomizör 
kapanacaktır.

Tablo 3. Mekanik sistem tipine ve 
binanın bulunduğu iklim bölgesine 
göre ekonomizör kullanımı [7]

Sistemin tasarım üfleme debisi, zon set sıcak-
lığı ile sistemin üfleme sıcaklığı arasındaki 11 °C 
sıcaklık farkına göre belirlenmelidir. Eğer ger-
çek bina sisteminde dönüş fanı var ise referans 
binada sisteminde de dönüş fanı modellenmeli-
dir. Bu fanın debisi ya minimum taze hava debisin-
den daha küçük olmalı ya da üfleme fan debisinin 
%90’ı kadar olmalıdır. Dönüş fan debisi seçimi, bu 
iki seçenekten hangisi daha büyük ise o seçilerek 
yapılır. Laboratuvar alanları, Sistem 9 ve 10 için 
verilen istisnai durumlara dikkat edilmelidir.
Referans bina mekanik sistem tasarımının önemli 
konularından biri de sisteme ait fanların güçlerinin 
hesaplanmasıdır. Tüm referans bina sistemleri için 
fan güçleri şu şekilde hesap edilir.
Sistem 1 ve 2 için,
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zaman çalışacak şekilde kontrol edilmelidir.
Sistem 5 ve 8 arasındaki tüm sistemler, minimum 
soğutma yükü koşullarında üfleme havası sıcaklı-
ğını yeniden ayarlayarak tasarım üfleme sıcaklığın-
dan 2.3 °C daha yüksek olacak şekilde üfleme yap-
malıdır.
Sistem 5 ve 7’deki “VAV reheat boxes” yani yeni-
den ısıtma yapan VAV kutuları için gerekli minimum 
hava debisi, zonun pik debisine, zonun minimum 
taze hava debisine ya da bilinen standartlar dik-
kate alınarak seçilmiş zon hava debisine göre belir-
lenir. Bu debilerden hangisi daha büyük ise mini-
mum hava debisi o debinin %30’u kadarı olmalıdır.
Sistem 6 ve 8’deki paralel fan destekli VAV kutusu 
için gerekli fan debisi pik tasarım şartlarındaki pri-
mer hava debisinin %50’si kadar olmalıdır. Ayrıca 
fan gücü, fan başına 0.74 W/(L/s) oranında seçil-
melidir.
Sistem 5 ve 8 arasındaki tüm sistemlerin fan-
ları değişken debili olmalıdır. Bu fanların kısmı yük-
ler altındaki performans karakteristikleri Tablo 
G3.1.3.15’de yer alan 1. ya da 2. Metot kullanıla-
rak modellenir.

Tablo 6. VAV fan sistemleri için kısmi yükler 
altındaki performans karakteristikleri [7]

Referans bina sistemleri için ısı geri kazanım hesabı 
Kısım 6.5.6.1 dikkate alınarak yapılmalıdır.
Yukarıda anlatılanların tamamı referans binadaki 
hava döngülü sistemler için tasarım gerekliliklerini 
ve kıstaslarını içermektedir. Bundan sonraki anlatı-
lacaklar referans binadaki su döngülü sistemler için 
gerekli tasarım şartlarını içermektedir.
Sistem 1, 5 ve 7 için seçilecek olan kazanda öne-
rilen binada kullanılan yakıt türü kullanılmalıdır ve 
kazan doğal baca çekilişli olmalıdır. Binadaki koşul-

lanan alanların toplamı 1,400 m2 veya 1,400 
m2’nin altında ise 1 kazan, 1,400 m2’nin üzerinde 
ise aynı kapasitede 2 kazan kullanılmalıdır. Kazanlar 
yüke göre kademelendirilecektir. Kazan gidiş suyu 
82 °C, dönüş suyu 54 °C olacak şekilde modellen-
melidir. Kazan suyunun sıcaklık değişimi dış hava-
nın kuru termometre sıcaklık değişimine göre kont-
rol edilmelidir. Dış hava -7 °C ve altında iken kazan 
gidiş suyu 82 °C’de, 10 °C ve üzerinde iken kazan 
gidiş suyu 66 °C’de olmalıdır. Dış hava -7 ile 10 °C 
aralığında iken kazan suyu 66 – 82 °C aralığında 
doğrusal salınım yaparak değişmelidir.
Kazan dolaşım pompasının gücü 1,000 l/s debi 
için 301 kW olacak şekilde seçilmelidir. 11,160 
m2 ve üzerindeki binalarda kazan dolaşım pompası 
değişken debili seçilmelidir. 11,160 m2’nin altın-
daki binalarda kazan pompası bir verim eğrisine 
bağlı olarak çalışmalıdır.
Soğutma için kullanılan enerji kaynağının türüne 
bakılmaksızın Sistem 7 ve 8 için soğutma grubu 
elektrikli olmalıdır. Elektrikli soğutma grubunun 
sayısı ve tipi Tablo G3.1.3.7’ye göre seçilmelidir. 

Tablo 7. Soğutma grubu tipinin ve 
sayısının belirlenmesi [7]

Soğutma grubu gidiş suyu 6.7 °C, dönüş suyu 12 
°C olacak şekilde modellenmelidir. Soğutma grubu 
suyunun sıcaklık değişimi dış havanın kuru termo-
metre sıcaklık değişimine göre kontrol edilmelidir. 
Dış hava 27 °C ve üzerinde iken gidiş suyu 7 °C’de, 
16 °C ve altında iken gidiş suyu 12 °C’de olmalıdır. 
Dış hava 27 ile 16 °C aralığında iken kazan suyu 7 

– 12 °C aralığında doğrusal salınım yaparak değiş-
melidir. Soğutma grubu dolaşım pompasının gücü 
1,000 l/s debi için 349 kW olacak şekilde seçilme-
lidir. 11,148 m2 ve üzerindeki binalarda birincil ve 
ikincil devreli sistem kullanılıp ikincil devre pompası 
değişken debili seçilmelidir. 11,148 m2’nin altın-
daki binalarda yine birincil ve ikincil devreli sistem 
kullanılıp ikincil devre pompası bir verim eğrisine 
bağlı olarak çalışmalıdır.
Soğutma kulesi, çift hızlı aksiyel fan tipinde seçil-
meli ve Tablo 6.8.1G’de bulunan gereklilikleri sağ-
lamalıdır. Kulenin gidiş suyu sıcaklığı 29 °C ya da dış 
havanın ıslak termometre sıcaklığının 5.6 °C üze-
rinde olacak şekilde ayarlanmalıdır. Kulenin gidiş 
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suyu sıcaklığının seçimi, bu iki seçenekten hangisi 
daha küçükse ise o seçilerek yapılır.
Soğutma kulesi sirkülasyon pompasının gücü 1000 
l/s debi için 310 kW olacak şekilde seçilmelidir.
Önerilen ve referans binadaki sıcak su, soğuk su ve 
buhar borularından meydana gelen kayıplar enerji 
modeline dahil edilmemelidir.
Son olarak, önerilen binada bölgesel ısıtma ve 
soğutma kullanılması durumunda referans bina 
mekanik sistem tasarımında dikkat edilmesi gere-
ken hususlar bir önceki sürüme göre ASHRAE 90.1 
2010 – Appendix G’de daha açık şekilde bahset-
miştir. Binada sadece bölgesel ısıtmanın kullanıl-
dığı ya da sadece bölgesel soğutmanın kullanıldığı 
yahut her ikisinin de bir arada kullanıldığı duruma 
göre Tablo G3.1.1B’deki referans bina için belir-
tilen sistem tiplerinde gidilebilecek değişikliklere 
ayrıntılı biçimde yer verilmiştir.
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