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Bu yazı yaklaşık 60 yıllık proje yapım ve kontrol-
lük hizmetlerinde karşılaşılan bazı uyumsuzluk 
ve belirsizlik yaratan hususların ortaya konması 

ve düzeltilmesi temennisiyle hazırlanmıştır.

Yönetmelikte:

• Aydınlatma devrelerinde sortiler sayı olarak veril-
miş olup bu elektrik birimi olmayışı dolayısıyla w 
(watt) ile değiştirilmelidir.

• Priz devrelerinde sınırlama gücü 2000 w olarak 
belirtilmiş olup, bu priz birim güçleri ile uyuş-
mazlık yapmakta ve priz adedinin 6 veya 7 olarak 
seçilmesinde farklılık çıkarmaktadır.

Güçlerin hesabında aşağıdaki değerler alınmalıdır.

• Gerilim : 220 VAC – monafoze 

İletken taşıma akımı

16 A (2.5 mm²) linye

10 A (1.5 mm²) sorti

• Devre koruyucu şalter (A.0.S)

16 A (2.5 mm² için)

10 A (1.5 mm² için)

Yüklenme emniyet faktörü : 0.75

Güç faktörü (cos ø)   : 0.80

Yüklenme emniyet faktörü ve güç faktörü için yazılan 
değerler tahmini ve takribi olup, sırf hesap şekli için 
verilmiştir.
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Buna göre

• Monafoze priz devreleri (Linye ve sorti 2.5 mm²) 
220 x 16 x 0.75 x 0.80 = 2.112 w

• Aydınlatma devreleri ( Linye 2.5 mm² , sorti 1.5 
mm² ) ( Korumanın serti hatlarına göre yapılacağı 
esasına göre )  220 x 10 x 0.75 x 0.80 = 1.320 w 
olmalıdır.

Bu arada , hemen fark edilecek bir husus , sorti hat-
larının 1.5 mm² olması dolayısıyla taşınacak gücün 
azaldığı yönündedir.

Halbuki , pek çok dış şartnamelerde linye ve sorti ay-
rımı yapılmaksızın tek kesit seçildiğinden aydınlatma 
ve priz devre güçleri aynı değerde olmaktadır. 

Bu değişiklik önerisi ile ilk görüşte bir maliyet artışı 
( takriben %10 – 15 ) olsa bile , güç kapasitesindeki 
artış , proje yapımı , sipariş ve depolama yönlerinden 
sağlanacak faydalar ile bu fark kapanacaktır.
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