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Konu 13 
DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR 

Bölüm 2: Pasif binalar 

Pasif bina (Almancada Passivhaus) enerji verimli, konforlu, ekolojik ve erişilebilir binalar için bir standarttır. 

Standart 1990'ların başında Almanya'da geliştirilmiştir. Pasif bina standardının yaratıcıları bunu bir "inşaat 

konsepti" olarak tanımlıyor. 

Pasif bir bina "sıradan" düşük enerjili bir binadan daha fazlasıdır. Pasif bina tipik bir mevcut binaya kıyasla 

ısıtma ve soğutma maliyetlerinde %90'a ve tipik yeni bir binaya kıyasla %75'e kadar tasarruf sağlar. Pasif 

bina standardını karşılayan bir bina yılda 1 metrekare yaşam alanını ısıtmak için 1.5 litreden daha az sıvı yakıt 

veya 1.5 m3 gaz tüketir - en yaygın düşük enerjili binalardan önemli ölçüde daha az. 

Pasif binalarda güneş, iç ısı kaynakları ve ısı geri kazanımı en verimli şekilde kullanılarak en soğuk aylarda 

bile geleneksel ısıtma sistemlerini tamamen gereksiz hale getiriyor. Daha sıcak aylarda, Pasif binalar pasif 

soğutma teknolojileri kullanır, örn. onları rahatça serin tutmak için stratejik gölgeleme. 

Pasif bina standardına göre inşa edilen binalar sundukları konfor için oldukça değerlidir. İçerideki yüzeylerin 

sıcaklığı aşırı dış ortam sıcaklıklarında bile odadaki hava sıcaklığından neredeyse hiç farklı değildir. Düzgün 

seçilmiş pencereler ve bina kabuğu (iyi yalıtımlı bir çatı ve döşeme levhasının yanı sıra iyi yalıtılmış dış 

duvarlar dahil), istenen ısıyı binanın içinde ve istenmeyen ısıyı dışarıda tutar. 

Havalandırma sistemi neredeyse farkedilmeden sürekli bir temiz hava akışı sağlar - böylece hoş olmayan 

cereyanlar olmadan kaliteli hava sağlar. Verimli bir reküperatör (heat recovery unit), egzoz havasında 

bulunan ısının yeniden kullanılmasını sağlar. 

 

 

Pasif bina standardı (Passive House Standard) 

Bir binanın "pasif" olarak adlandırılabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: 

Isıtma için gerekli enerji: kullanılabilir yaşam alanının metrekaresi başına yılda 15kWh veya 10W'ı 

(maksimum değer) aşmamalıdır. 

Soğutma için gerekli enerji: maliyetler büyük ölçüde ısıtma maliyetleriyle örtüşür; iklim koşullarına bağlı 

olarak, havanın nemini alma ihtiyacı nedeniyle daha yüksek olabilir. 

Gerekli temel enerji: tüm ev ihtiyaçları (ısıtma, soğutma, sıcak su, elektrik) için faydalı yaşam alanının 

metrekaresi başına yılda 120 kWh'yi geçmemelidir. 

Hava sızdırmazlığı: 50 Pascal basınçta, hava değişimi bir saat içinde hacmin 0,6'sını geçmemelidir (ölçümler 

hem yüksek hem de düşük basınçta yerinde yapılır). 

Termal konfor: termal konfor, tüm yaşam alanlarında yıl boyunca korunmalıdır ve 25°C'nin üzerindeki 

sıcaklıklara yılda %10'dan fazla izin verilmemelidir. 
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