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MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TASARIMI İLE İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI
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YANGIN
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İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ

-

ÇEVRENİN KORUNMASI VE TOPLUM SAĞLIĞI

İÇ HAVA KALİTESİ
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK – ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 17
Temmuz 2013 sayı: 28710 )
KAPALI İŞYERLERİNİN HAVALANDIRILMASI
15 - Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın
bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan
sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır.
16 - Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek
atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş
edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve
nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri)
havalandırma sistemi kurulur.
17 - Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır
durumda olması sağlanır. Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve
güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilir. Mekanik
ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları ile uygun filtre kullanım
ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılır.
18 - Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımının, çalışanları rahatsız
etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek,
ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır.

İÇ HAVA KALİTESİ
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK – ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından17
Temmuz 2013 ÇARŞAMBA sayı: 28710 )
Ortam sıcaklığı
19 - İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek,
çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması
esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları
güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve
tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre
yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar,
çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım
ve kontrolleri yapılır. İşyerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve
değerlendirilmesinde TS EN 27243 standardından yararlanılabilir.
20 - Yapılan işin niteliğine göre, sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir
ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olunan hallerde,
çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınır.
21 - İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının,
güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır.

İÇ HAVA KALİTESİ
Endüstriyel ve ya ticari ürünler üretilen ortamlarda insan
kaynaklı hava kirleticilerinin yanında prosesten kaynaklanan
hava kirleticiler de ortama yayılmaktadır. Bu kirleticiler insan
sağlığı için az tehlikeli veya çok tehlikeli olabilirler.
Endüstriyel ve ticari mutfaklarda pişirme işlemi sonucunda
havaya zararlı gazlar ve taşınımla ısı yayılmaktadır. Yayılan bu
gazlar ve ısı çalışanların sağlığını tehdit etmeden ortamdan
güvenli bir şekilde uzaklaştırılmalıdır.
Yanda resmi verilen pişirme ekipmanında pişirme işlemi
yapılmadığı halde ısınan havanın yükselmesi sonucunda
ortama yayılan ısı görülebilmektedir.

Isınan havanın taşınması yoluyla ısı yayıldığı gibi ışınım la da
ısı yayılmaktadır.

Davlumbaz ve pişirme ekipmanı
2007 ASHRAE Handbook—HVAC Applications (SI)

İÇ HAVA KALİTESİ
Kuehn ve arkadaşları 1999 yılında yayınladıkları
bir çalışmada bazı ticari mutfak cihazları
tarafından yayılan buhar ve yağ ihtiva eden
partikül miktarlarını tablo halinde vermişlerdir.
Tablo yanda görülebilmektedir. Bu tabloda gri
kontraslar yayılan partikül boyutlarının
oranlarını göstermektedir.
Bu maddelerin solunan hava içerisinde asılı
kalması durumunda; solunarak insan vücuduna
geçmesine ve insanlarda kalp damar, cilt,
solunum yolu hastalıkları gibi bir çok hastalığa
sebep olacaktır.
Bu kirletici maddelerin sebep olduğu hastalıklar ve sağlık riskleri
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından «Health risks of air
pollution in Europe – HRAPIE Project» adlı çalışmada
yayınlanmıştır.

2007 ASHRAE Handbook—HVAC Applications (SI)
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Yukarıda adı geçen Partikül Maddeler nedeniyle çevreye köyü kokular da yayılmaktadır. Bu kokular
genel olarak rahatsızlık yarattığı gibi baş ağrısına da sebep olmaktadır.

Bütün bu sebeplerden dolayı pişirme yapılan tüm ortamlardan kirli hava etkili bir şekilde
uzaklaştırılmalı, atmosfere atılmadan önce insan sağlığına zararlı olabilecek madde
konsantrasyonları sınır değerlerin altına düşürülmelidir.
Çevre bakanlığı 6 haziran 2008 tarihinde yayınladığı «Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliği»‘nde poliaromatik hidrokarbonların ortam havasında bulunması gereken minimum ve
maksimum değerlerini yayınlamıştır. Avrupa Birliğinin 96/62/EC, 99/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC ve
2004/107/EC sayılı direktiflerine paralel olarak yayınlanmıştır. Buna göre karbonmonoksitin ortam
havasında bulunma miktarı maksimum 10 mg/m3 olarak belirlenmiştir. Yönetmelikte ayrıntılı tablolar
mevcuttur.
(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12188&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ MUTFAKLARIN HAVALANDIRILMASI
Aşağıda ki şekilde mutfak havalandırması için kurulmuş bir davlumbaz sisteminin standart
parçaları görülmektedir.
Sistem pişirme cihazları ve nitelikleri ile başlar. Ortamdan çekilen hava miktarı pişirme
cihazlarının ısıl kapasiteleri, yüzey alanları, pişirilen maddenin özelliklerine göre değişir.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Pişirme alanı
Davlumbaz
Yağ filtresi
Kaba ön filtre
İnce ön filtre
Aktif karbon filtreleri
Fan / motor ünitesi
Yangın yalıtımlı duvar veya çatı
geçişi
Titreşim önleyici montaj
Susturucu
Egzoz çıkışı

Mutfak davlumbaz sistemlerinde NFPA ve «Yangından Korunma Yönetmeliği» ne göre yangın
damperi kullanılmamalıdır. Yangın sırasında Davlumbaz sistemleri aynı zamanda duman tahliye
sistemleri olarak çalışırlar.
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TS 3419 -HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME PROJELENDİRME KURALLARIÇizelge 14. Mutfaklarda tavsiye edilen hava değişim sayıları ve Çizelge 15. Mutfak cihazlarının
türüne ve sayısına göre esas alınması gereken egzoz miktarları.

DAVLUMBAZ SİSTEMLERİ
Sistemin diğer önemli elemanı davlumbazlardır.

NFPA – 96/2001
Davlumbazlar yapısal şekillerine göre sınıflandırılırlar. Ada tipi davlumbaz, duvar tipi davlumbaz arka tarafı kapalı
davlumbaz şeklinde adlandırılabilirler.
Davlumbazların açık kenarları ne kadar az ise davlumbaz sistemi o kadar verimli çalışır.
Havalandırma esnasında mutfak ortamını negatif basınç altında tutarak mutfak kokularının ve dumanın diğer mahallere
yayılması engellenmelidir. Ayrıca mutfak ortamına egzoz edilen miktardan daha az miktarda hava verilebilir. Belirli bir miktar
hava yemekhaneden veya diğer ortamlardan menfezler aracılığıyla transfer edilebilir.

DAVLUMBAZ SİSTEMLERİ
Hatalı tasarım sonucunda davlumbazdan emiş
yetersiz kalacaktır. Bu durumda gazlar ortama
yayılacaktır.
Davlumbazın tezgah yüzeyinden yüksekliği ve
kenar açıklığı davlumbaz sistemi verimliliğini
etkiler. Alttaki şekilde solda ki davlumbaz verimli
dizayn edilmiştir.

Davlumbaz malzemesi paslanmaz çelik olabilir. (En az
304 kalite).
Galvaniz tavsiye edilmez.
Alüminyum kesinlikle kullanılmaz.
Davlumbazın üzerinde mutlaka
paslanmaz çelik yağ tutucu filtre
bulunmalıdır.

DAVLUMBAZ SİSTEMLERİ
Mutfak Havalandırması ve Yapısal Önlemler (TS 3419/Nisan 2002)

BACALAR VE EGZOZ KANALLARI
Kanallar veya baca;
paslanmaz çelikten en az 1,08 mm kalınlığında tamamen
kaynaklı imal edilmelidirler. (Nfpa)
Kanal baca sistemi sızdırmazlık sınıfa A olmalıdır.
Ayrıca yüksek sıcaklığa da dayanıklı olmalıdır.
Ek yerlerinden yağ, alev veya duman sızdırmamalı,
yağ veya kir birikimlerine sebep olabilecek
gözeneklere sahip olmamalıdır.

Kanal-baca sistemi kolaylıkla temizlik yapılabilmesi için
sızdırmaz temizleme kapakları ile donatılmış olmalıdır.
http://www.drichstoneworkllc.com/chimney.htm

BACALAR VE EGZOZ KANALLARI

Kanallar veya baca;
Kanal-baca sistemi davlumbaza doğru 1/50 eğimle
döşenmelidir. Bu şekilde yoğuşma veya yıkama
esnasında su akışı davlumbaza doğru olacaktır.
Mutfak kanal-baca sistemleri yangın bariyerlerinden
geçirilmemelidir.
Mutfak kanal-baca sisteminin geçtiği şafttan başka
hiçbir sistem geçmemelidir. Başka hiçbir sistem mutfak
baca sistemine bağlanmamalıdır.
Kanal içerisindeki hava hızı en az 5 m/sn olmalıdır.

FAN SEÇİMİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

Fanlar;
Sistem üzerinde kolay ulaşılabilir bir notada, hava
koşullarından etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
Kabin içerisinde hava akımına maruz kalan fan motoru
koruma sınıfı IP55 olmalıdır.
Fanlar patlamaya ve ya yangın çıkarmaya sebep
olmamalıdır.
Fan bağlantılarında esnek bağlantı kullanılmamalıdır.
Fanlar alevlenebilir malzemelerden en az 1,5 metre
uzakta olmalıdır.
Enerji verimlilik sınıfı EFF1 olan motorlar kullanılmalıdır.

FAN SEÇİMİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

Fanlar çevreyi rahatsız edebilecek derecede gürültü
yaratmamalıdır..

FAN SEÇİMİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

Fanlar çevreyi rahatsız edebilecek derecede gürültü
yaratmamalıdır..

KOKU VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ
1.Koşul

Ticari mutfak baca çıkış ağzı 20 metre içindeki
binanın çatı mahyasında 1 metre yukarıda dır.

Bu koşulla egzoz havası basit filtre sistemi ile
arıtıldıktan sonra atmosfere atılabilir.
(Davlumbaz filtresi, kaba filtre vb.)

KOKU VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ
2.Koşul

1. Koşulun sağlanamadığı durumda, çıkış ağzı
20 metre mesafe içerisinde ki binanın çatı
saçağından veya çatı penceresinden 1 metre
yukarıda olmalıdır.
Bu koşulla egzoz havası ilave filtre sistemi
gerektirebilir.

Bu iki koşulu sağlamayan tüm sistemlerde ilave kirlilik,
koku ve gürültü önlemleri alınmalıdır.

EGZOZ ARITMA SİSTEMLERİ ve KOKU ÖNLEME
Çevreye egzoz edilen havanın kalitesini yaydığı kokudan anlamak mümkün olabilir. Kullanılan filtreleme sisteminin
niteliklerine ve çeşidine göre koku yayılımı pratik olarak %95 lere kadar önlenebilir. Hem baca gazındaki partikülleri
yakalamak, hem de koku yayılımını önlemek amacıyla kullanılabilecek bir çok filtre sistemi mevcuttur. Bu filtre sistemleri
aşağıda listelenmiştir.
•

Metal Mesh filtre

Aliminyum veya galvaniz kasa içerisine yerleştirilmiş korozyona dayanaıklı metal örgüden
oluşmaktadır.
Düşük seviyeli mutfak sistemlerinde ve alev riski olan sistemlerde kullanılması DEFRA tarafından
tavsiye edilmez.
NFPA tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir.
•

Panel Filtre

İç içe geçirilmiş paslanmaz çelik levhalardan oluşmuştur. Yüzeyden geçen dumanın
ihtiva ettiği yağ yüzeye yapışıp kalır. Kolaylıkla sökülüp yıkanabilir.

EGZOZ ARITMA SİSTEMLERİ ve KOKU ÖNLEME

•

Kartuş filtre

Partikül tutma kapasitesi yüksektir. Malzeme olarak ısıya dayanıklı malzemeler
kullanılmaktadır. Yatay pozisyonda kullanılırlar.

•

Su yıkamalı filtreler

Özel tasarlanmış filtrelerdir. Sürekli su ile kendini temizleme özellikleri vardır.

TOZ FİLTRELERİ SINIFLANDIRMA

ARITMA SİSTEMLERİ VE FİLTRE TİPLERİ

KARBON FİLTRELER
Aktif Karbon Filtre Sistemi Çalışma Prensibi :
a.

b.
c.

Aktif karbon filtrenin gaz moleküllerini yakalama ve tutma özelliği vardır. Aktif karbon fitrenin
yüzeyi milyonlarca ufak gözenekten oluşmaktadır. Bu gözenekler sayesinde birçok koku yayan
zehirli gazlar yakalanır. Aktif karbon fitreler kullanıldığı ortam havası kirliliğine ve kullanım
sıklığına bağlı olarak değiştirilmelidir.
Filtreler, edilecek dumanın cinsine ve pişirmede kullanılan yakıta göre seçilir. Kullanım
sıklığına göre uygun filtre sistemi seçilmelidir.
Fan vasıtasıyla ön yağ tutucu filtrelerden geçen duman daha sonra karbon filtrelerden geçirilerek
dışarıya deşarj edilir.

Karbon filtrelerde kontak zamanı terimi önemlidir. Bu süre saniye olarak ifade edilen ve
egzoz havasının filtre ile temas süresidir. 0,1 saniye ile 0,8 saniye arasında değişir.

ARITMA SİSTEMLERİ VE FİLTRE TİPLERİ

ISLAK ARITMA SİSTEMİ PRENSİP ŞEMASI
Islak arıtma sistemi prensip şeması şekilde gösterildiği gibidir.
Egzoz havası plakalar arasından geçerken su damlacıkları
tarafından yıkanır. Özellikle toz, kıvılcım vb. maddeler üzerinde
etkilidir.
Islak arıtma sisteminde oluşacak çamurun atılması için boşaltma
vanası mevcuttur. Sistemde kullanılan su sürekli yenilenmelidir.

Kullanılan su depoda birikmektedir. Bu su defalarca çevrime girebilir. Kirlenme yoğun olduğunda deşarj
edilmelidir. Deşarj edilen su doğrudan kanalizasyona verilemez. Yağ tutucudan geçirilmeli ve filtre edildikten
sonra kanalizasyona atılmalıdır.

ARITMA SİSTEMLERİ VE FİLTRE TİPLERİ

Elektro Statik Filtre
Elektrostatik filtreler duman görümünde kirlilik oluşturan partiküllerin
(0.01 mm boyutu ve üzeri) iyonize edilerek elektriksel yük (+ veya -)
kazandırılması ve yüklenmiş bu taneciklerin +/- yüklü plakalar
arasından geçerken elektriksel çekimle ters yüklü plakalarda
tutulması prensibi ile çalışır. % 95-99 mertebesinde filtrasyon verimi
sağlar.

ARITMA SİSTEMLERİ VE FİLTRE TİPLERİ

ULTRAVIOLE SİSTEM
İçerisinde ağır hidrokarbon barındıran dumanı etkisiz hale getirmek için
ultra-viole ışığı kullanan sistemlerdir. Daha çok az yoğun duman ve
buhar üzerinde etkilidir. İnsanlar doğrudan bu ışığa maruz kalmamalıdır.
Bu sistem kanal temizliği periyodunu uzatır. Sistemin çalışma
yoğunluğuna göre lamba yenilenmelidir.

KOKU YOKEDİCİ NÖTRALİZASYON SİSTEMİ
Kokunun çeşitli kimyasallarla spreylenerek yok edilmesi sitemidir.

SİSTEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ

EGZOZ ATIŞ DURUMU

AÇIKLAMA

DEĞERLENDİRME
PUANI

Düşük seviyeden atmosfere atılıyor.
ÇOK KÖTÜ
Çevreyi etkileme riski yüksek Örneğin
avlu, arka bahçe veya bina cephesi vs.

20

Çatı saçağının altından atılan veya atış KÖTÜ
hızı 10 m/s'nin altında kalan sistemler.

15

Çatı mahyasının 1 metre üzerinden 10- ORTALAMA
15 m/s hızla atılan sistemler.

10

Çatı mahyasının 1 metre üzerinden 15
m/s hızla atılan sistemler.

5

İYİ

(Fast-food) Yüksek ısıda pişirilen kızartılmış
yiyecekler, kızartılmış tavuk, burger, balık, cips
vs.
Kebap, ızgara
Japon veya Çin mutfağı
Pizza veya biftek restorantları

YAKIN
ORTALAMA UZAKLIK
UZAK

MUTFAĞIN BÜYÜKLÜĞÜ
Günde 100 tabak veya yüksek oranlı paket servis BÜYÜK
Günde 30-100 arasında tabak veya orta oranlı
ORTA
paket servis
Günde 30 un altında tabak veya düşük oranlı
paket servis

KÜÇÜK

ÇOK YÜKSEK

10

YÜKSEK
ORTA
DÜŞÜK

7
4
1

KOKU VE KİRLETİCİ GAZ KONTROL İÇİN GEREKLİ SİSTEM ÇEVRESEL ETKİ
ORANI

KOMŞU BİNANIN EGZOZ ÇIKIŞINA UZAKLIĞI
20 m'den daha yakın
20 m ile 100 m arası uzaklık
100 m den daha uzak.

PİŞİRME ŞEKLİ (KOKU VE DUMAN YÜKLEME ORANI)

10
5
1

5
3
1

Düşük dereceli koku ve kirletici kontrol sistemi

DÜŞÜK VE ORTA

Yüksek dereceli koku ve kirletici kontrol sistemi

YÜKSEK

Çok Yüksek dereceli koku ve kirletici kontrol sistemi

ÇOK YÜKSEK

TOPLAM
DEĞERLENDİRME
PUANI
< 20
20-35
< 35

EGZOZ ARITMA SİSTEMLERİ ve KOKU ÖNLEME

Çevreye egzoz edilen havanın kalitesini yaydığı kokudan anlamak mümkün olabilir. Kullanılan filtreleme sisteminin
niteliklerine ve çeşidine göre koku yayılımı pratik olarak %99 lara kadar önlenebilir. Aşağıda koku önleme sistemleri ile ilgili
DEFRA tarafından yapılan performans değerlendirmesi görülmektedir.

Standart Filtre Sistemi (SFS) : (Ön Panel filtre, %95 verimli değiştirilebilir kartuş filtre, %99 verimli son filtre)
Düşük dereceli koku ve kirletici kontrol sistemi
1.

Alternatif – (SFS veya ESF) + karbon filtre (Karbon temas süresi 0,1 saniye)

2.

Alternatif – SFS + nötralizasyon sistemi

Yüksek dereceli koku ve kirletici kontrol sistemi
1.

Alternatif – (SFS veya ESP) ve Karbon filtre. (Karbon temas süresi 0,2 - 0,4 saniye)

2.

Alternatif - (SFS veya ESP) ve UV filtreleme,

EGZOZ ARITMA SİSTEMLERİ ve KOKU ÖNLEME

Çok Yüksek dereceli koku ve kirletici kontrol sistemi
1.

Alternatif – (SFS + ESP) ve Karbon filtre. (Karbon temas süresi 0,4 - 0,8 saniye)

2.

Alternatif - (SFS + ESP) ve Karbon filtre. (Karbon temas süresi 0,4 - 0,8 saniye) + nötralizasyon sistemi

3.

Alternatif - (SFS veya ESP) ve UV filtreleme,

4.

Alternatif - (SFS veya ESP) ve Islak yıkama sistemi,

Bu sistemlerin bakımı düzenli olarak yapılmalı ve performans kayıpları engellenmelidir.

EVET

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

DAVLUMBAZ
1.

Davlumbaz malzemesi en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

2.

Davlumbaz üzerinde yağ tutucu filtre olmalıdır.

3.

Davlumbaz kenarlarında yağ drenaj sistemi mevcut olmalıdır.

4.

Davlumbaz çekişi Form-1 de hesaplanan 12720 m³/h hava debisini sağlıyor olmalıdır.

5.

Davlumbaz sistemi için UL-300 standartlarına uygun yangın söndürme sistemi mevcut
olmalıdır.

6.

Davlumbaz rahat çalışmaya uygun yükseklikte olmalı ancak tezgah yüzeyinden çok
yüksekte olmamalıdır. (zeminden 230 cm civarında)

7.

Davlumbaz üzerinde günlük temizlik çizelgesi mevcut olmalıdır.

HAYIR

SİSTEM KONTROL LİSTESİ

SİSTEM KONTROL LİSTESİ

DAVLUMBAZ BACA SİSTEMİ
8. Davlumbaz baca malzemesi en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
9. Davlumbaz baca sistemi sızdırmazlığı sağlanmış olmalıdır.
10. Davlumbaz baca sistemi bina içerisinde baca şaftı içerisinden geçiyorsa baca şaftı en alt
noktası ile baca şaftı çatı çıkış noktasına kadar olan boşluk sürekli olmalıdır. Şaftın en alt
noktasında şaft ile baca arasında en az 150 cm² şaft havalandırma açıklığı olmalıdır.
11. Davlumbaz bacasının geçtiği baca şaftından başka hiçbir tesisat elemanı geçmemelidir.
Baca şaftı havalandırma boşluğu, aydınlık gibi amaçlarla kullanılmamalıdır.
12. Davlumbaz baca sistemi CE belgesi veya TSE belgesine sahip olmalıdır.
13. Davlumbaz baca sistemi drenaj bağlantısı bina pis su giderinden önce paslanmaz çelikten
yağ tutucuya bağlanmış olmalıdır.
14. Davlumbaz baca sistemi topraklaması bağımsız olarak yapılmış olmalıdır. (16 mm çapında
100 cm uzunluğunda som bakır çubuk ile en az 6 mm kalınlığında çok telli bakır kablo ile
bacaya bağlanacak ve toprağa çakılacak.)
15. Davlumbaz sistemi egzoz atış ağzı 20 metre ve daha yakındaki binaların mahyalarından en
az 1 metre daha yukarıda olmalıdır. Bu durum sağlanamıyorsa ses ve koku oluşumu için
gerekli ileve tedbirler sağlanmalıdır.
16. Egzoz çıkış parçası üzerindeki şapka jet-cab şeklinde olmalıdır.(egzoz gazlarının düşey
yukarı atışına izin vermelidir.)
17. Davlumbaz baca sistemi kolayca temizlenecek şekilde kapaklarla donatılmış olmalıdır.
18. Davlumbaz baca sistemi dış ortamdan geçiyorsa duvar baca sabitleme işlemi rijit ve
sağlam bir şekilde yapılmalıdır.
19. Baca sistemine başka herhangi bir sistem bağlı olmamalıdır.
20. Havalandırma sistemi çevrede rahatsızlığa sebep olacak oranda gürültüye sebep
olmamalıdır.

HAYIR

EVET

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

SİSTEM KONTROL LİSTESİ

VARSA ISLAK ARITMA
SİSTEMİ
22. Islak arıtma sistemi ulusal veya uluslar arası standart belgesine sahip olmalıdır.
23. Islak arıtma sistemi atık su gideri bina pissu giderinden önce paslanmaz çelikten
imal edilmiş yağ tutucuya bağlanmış olmalıdır.
24. Islak arıtma sistemi periyodik bakım çizelgesi görünen bir yerde asılı olmalıdır.

HAYIR

EVET

DEĞERLENDİRME KRİTERİ
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