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YiiZNE HAVUZLARI ve HAVUZ TESİSATI 

Sami BÖLÜKBASIOGLU 

1.00 ÖZET 

1.01 Yüzme havuzlarının yapımında makina mühendisinin rolü ve projeler, 

1.02 Havuzların tarif ve tasnifleri, 

1.03 Havuz suyu filitreleme tesisatı 

- Filitre tip ve çesitleri, 

- Filitre içerisinde su hızları ve bunların· seçimleri, 

1.04 Havuzlarda boru donanımı; 

- Borulamanın esasları 

- Boru hızları 

- Üfleme nozul hızları, 

1.05 Havuzlarda tasma sistemleri, 

- Denge tankının hacim hesabı, 

Satıh sıyırıcı (Skimıner) nın seçimi, 

1.06 Havuz devr-i daim sisteminde aranan özellikler 

- Havuzların kullanımına göre devr-i daim sürelerinin belirlenmesi, 

- Pompa debi ve basıncının hesaplanması. 

1.07 Elektrik tesisatı : 

Havuz su altı aydınlatma şiddeti ve aydınlatma laınbası sayısı, 

1.08 Kapalı havuz mahallerinin ısı tılması, havalandırılması ve nem kont

rolu. 
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2.00 GİRİS 

Yüzme havuzları, çevı:elerine venlikled p,lizellik, etrafıarına yaydık

ları iklim ytırnuşnklli\ı vr dr iıısmılm: ı cezhetıııe özellikleri ile dost 

ve aile fertlerini birnı:mla tııt:ıııaktadır. Bunlara ilaveten insanlara 

serirıleme, eğlenme ve viicut çalıştuııın imkanı sağiamaktadır. 

Ayrıca; bölgede, deniz ve göl olsa bile artan çevre kirliliği, temiz

liğinden emin bir suya snlıip !ınvuzüırııı önemini arttırmaktadır. 

Arıcak yüzme lıavuzu içerisinde bulutımı suyun : 

2.01 Berrak, 

2.02 Hikropsuz ve koli basilleı:iııdc•ıı nrıııclırılnıış, 

2.03 Uygtın pll deı~erleriııde, 

2.04 Zaı:arlı maddeler içernıeyf'tı ev.snfta olması şarttır. 

Bu solıcpl 01: le; yüzme h<ıvtı7:1nnmla, lmvuzıın ~JİNAR İ GiİZEll İGİ yanında, 

FİlİTRElENE,f)EZENFEKSİYON ve SU ISI'INA sisteıııleı:i hatta su altı ay

dınlatma lnmbnlar.ı, pm-ılmırıınz çelik menliverılcr, su akıntı poıııpaları 

gibi aksesıiaı:lm: da lı ir o kadm: iiııem knzaıınıaktadıı:. 

Yukaı:ıdnld s is tr•mler in diiz<'ıı li. !ılı: ll<'k ilde işletilmesi, havuzdaki su

yun temizliğinin titiz bir şek.ildc, sık sık kontı:ol edilmesi hususla~ 

lan; okul, spor: tes isleı:i, site, tatil kiiyleı:i ve otellerdeki gibi 

bUyHk iıısmı toplttlııklm:ıınıı fnydnlmıdıl\ı yiizme havuzlarında, tUm kit

leyi ilgileııd.ir:eıı çok iiıırml i lıiı:cr fn:ıliyet olacaktır. 
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3.00 YÜZME HAVUZLARININ YAPIMINDA, TESİSAT İSİNİ YAPACAK MAKİNA MÜHENDiSİ

SİNİN ÖNEMİ ve PROJElER 

Bir yUzme havuzunun yapJ~mı işi; havuzun mimari düzenlemesi ile yerini 

ve şeklini bulduktan sonra, Makina ffiihendisinin teknik değerlendirme-

si ve yönlendirmesiyle gerçekleşecektir. 

Makina htihendisi flavıızıııı pr:ojelerıdirmesinde aşağıdaki hususları Ust

lerunek durumundadır. 

3.01 Havuzun, standart mPkmıi k tesi.satı olan cloldurma, boşaltma sistemle

rinin projelendüi ]nıpsi, 

3. 02 Havuzun, su fili trelenıe tesisatır n n sl'ç imi, hesaplarıması, yerleştirme 

planı ve detaylarını n hllzırlarıması, 

3.03 Su dezenfeksiyon, topaklamıı, pll kontrolu süıtrmlrrinin seçimi ve pro

jelendirilnıesi, 

3.04 Can emniyetini f!f?.lııvacak ve havuz eıtmıdartlannın emrettiği her hu

susu, proje ve hesaplarında clikknte alacaktır. 

3.05 Taşma ızgarası ve detavı, nıerdiverı, sıı altı lambası, tramplen, su 

akıntısı yapan ponıpa, kıılvrır, ntlrıma ,taşı gibi havuz aksesuarlar;~;o;ı. 

tesbit edecek ve havuz pli1nında yerlrştirecektir. 



50 x 25 mt. Olimpik Havuz 



3.06 Makina Mühendisi, mimara havuz makina dairesi hakkında gerekli büyük

lüğü bildirecek ve den~e tankı, galeri, suların toplanıp atılacağı 

çukurlar için eh'at verecektir. 

3.07 Makina dairesinin lıavalandırılmasının temini, bu malıalde oluşacak nem

lenmenin elektrik aksamına vereceği zararı önleyecektir. 

3.08 Gerek havuz gövdelerinin ve gerekse elektrikle çalışan cihaz ve maki

naların topraklanmasını da isternek bile, 

mekanik tesisat projesini üstlenmiş Makina Mühendisine düşen bir gö

rev olacaktır. 

3.09 Makina Mühendisi yukarıda sayılan tlim işlere ait plan, kesit, akış şe

maları ve montaj detaylarını çizecektir. 

3.10 Ayrıca havuzun betonarme çanağında, bırakılacak deliklerin, oyukların 

btiyüklliklerini,koordinatlarını gösteren plan ve kesitleri de çizecek

tir. 

Bu çalışmalardan sonra statik ve elektrik m\ihendisleri de kendilerine 

dUşeni yapacaklardJ.r. 
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4.00 YÜaJE HAVUZLARININ ÇEŞİTLİ SEKİLDE TASNİFLERİ 

4.01 Yaoılarına göre 

a- Açık yüzme havuzları, 

b- Kapalı yüzme havuzları, 

4.02 Kullanan çevreye göre : 

a- Urnuma ait havuzlar, (Bir, ev fertlerinden daha çoğunun hizmetinde 

olan havuzlar) 

b- Özel ev havuzları, 

4.03 Suyun cinsine göre : 

a- Tatlı su bulwıduran, 

b- Deniz suyu bulundurarı, 

4.04 Havuzwı kullanım amacına göre . 

a- Olimpik ölçülerde spor ve yiizme havuzu, (50 m. uzunluğunda) 

b- Sport.if çalışma amaçlı yüzme havuzu, (25 m. }IZtınluğurıda) 

c- Turistik veya umuma açık yüzme havuzu, (Çeşitli şekil, en ve boy

larda) 

d- Özel, ev yüzme havuzu büyükler için, (Çeşitli şekil, en ve boylar

dal 

e) İlave yüzme havuzu çocuklar için, (Sığ ve çeşitli şekil, en ve boy-

larda) 

f- Süs havuzu, 

g- Su ve ışık oywıları havuzu, 

h- Şok havuzu ve tedavi havuzu, 

i- Jacuzzi "sıcak ve soğuk su ınasaj küveti" ,' 

4.05 Havuzun taşma sistemine göre 

a- Üstten taşına, yandan savaklı veya her ikisi karışık uygulanmış, 

b- Skiınınerli (Satıh sıyırına perıcereli) 

4.06 Havuzwı inşa tarzına göre : 

a- Betorıarme gövdeli sabit havuzlar, 

b- Prefabrik plaklarda oluşturulan havuzlar, 

c- Çelik karkas ve gövdesi içerisine vinil denilen muşamba kaplı ha

vuzlar, 
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4.07 Yukarıdaki tasniflere giire değerlendirme yapılırken; cevaplandırılına

ya çalışılacak sorular : 

a- Havuzun tabii akışla suyu boşaltılnbiliyor mu? KarmUzasyon bağ

lantısı vnr mı? 

b- Havuzun suyu ısıtılacak mı? 

c_: Havuz için seçilecek filitreleme sisteminin Cinsi nedir? 

Bu seçime bağlı olarak makina dairesini~ büyiikliiğli nedir? 

d- Seçilecek dezenfeksiyon sistemi nedir? 

5.00 HAVUZ SUYU FİLİTRELEME TESİSATI 

S.Ol Filitre tip ve çeşitleri, 

Havuzlardn kullnnılnn su filtreleri,, içerisinde kuvars kumu bulunan 

kapalı tip filitre olup, gövdeleri tercihan cam takviyeli poliesterden 

vnpılınış, özel plastik fıskiyele%'}e donatılmıştır. Cam takviye li po li

esterden gövdeli filtrelerin : 

İşletme basıncı : 3 - 3,S kg/cm 2 dir. 

Gövde çaplan genellikle 300 r/; mm.den 12SO r/; mm. ye kadardır. 

BiiyUk knpasiteli filitrelerin gövdeleri pnslmımaz çelik saçtan mamul 

olmalıdır. 

Havuz suyunda bulunarı klor gibi korozif maddelerin; filitreleri, za

manla etkileyebileceği dlişüııcesine rağmen, ekonomik nedenlerle siyah 

saçtnn imal edilerek komple sıcak galvaniz hanyasuna daldırılmış fi

litre gövdeleri de kullmnlmaktadır. 

Hatta çoğu kez gal van iz v<'rine; giivrlf'ler, konı)'lıCtt kaplama maddeleri, 

havalarla kaplanmaktadır. 

Genel olarak havuzlanln kullanıımı fi 1 tre cinsleri 

A) Cak katmnnlı, kuvars ktınılu hızlı fi 1 treler : 

Ktınıtı taşıyan taban lıiilıne snçıııdn lııılunan mantnr fı skiv<>lerin iize

rine toplam kalınlığı 120 cm. yi bulan Uç tabaka kıun korııılmnktndır. 

Bu tip filtrelerdE' su slizme hızı CV'f) oldukça düşüktür. lS ila 2S 

m/saat hız alınabilir. 

B) Tek katmanlı kuvars kumlu yiikf!Pk hızlı filitreler : 

Bu tip filtrelerde "mum fıskiye vPya çubuk fıskiye" tabir edilen 

fıskiyeler kullanılır. Bunlnr doii,nıdan k\llllun içerisinde ve filtre

nin dibinde bulunur. flıııı 1 nrn kum kaçması olmaz ve süzme hızı 2S-SO 

m/saat 'dir. Genellikle O, S mm. tane büyliklüğlinde kum kullanılır. 

C) Diatomit Filtre : Bu filitreler dış görünüş itibariyle yliksek hız

lı filtrelere benzerler, ancak iç yapıları farklıdır. 
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C:Uvde içı~dsi.ııde Uzel bü vcyn hixknç kartuş buluııur.Bu kartuş özel 

sık dokultı bir bez sUzgeçti.ı:. Pudı:n lınl:i.ııdeki diatomit, suda ed

yerel< bu bez kartuşun y\izeyüıi sanıı: ve dolayısı ile sUzme işi mU

kı'tıınıelen yap.tlı.ı:. Düı toıni.t fj.J_ lı: e lıı.z lan da 20 - 30 m/saat' dir. 

Bu filtı:eler J.-1.,5 nıikı:oıı lıiiyiikliil<tl'ki. tnııcleri dnlıi tutmaktadı.r. 

Filtrenin Ci.ns.i 

kuvnı.-s kumlu, 

hızlı. filtreler 

B) Tek kntııınnl.ı. 

Kul1nının yeci. 
lfnvımm Uit"ii 

---------

a) (Trıııııııcı nit lnvuz 

lı) Ö;ı:cl. cv lı;ıvuw 

kııvm·s kııııılu fill:ıT' n) lfımıııı:ı ni.t lınvıız 

Yiü=k lnzlı. fiJ.I.ı.ı:cleı: :lı) iizcl cv havuzu 

C) Diatomi.t fLl t:ı:e n ) Umı ııııa n i t lı n vuz 

lı) Öze 1 cv havuzu 

5.02 SUDA TOPi\KU\Mi\ (FLOCCULi\TTON) OLi\YI : 

Filtrenin kabul edilecek 
siizme hızı m/saat 
Tntlı Su Deniz suyu 

20 

25 

30"' 40 

40tv 50 

20 

30 

20 

20 

25 ... 35 

35--rlı() 

20 

20 

Suda serbestçe gezen ve f.U i.ITf' tnmfuıdan tutulamayan kUçUk kir ta

necikleri.niıı, bi.rleştiı:ileı-ck lıiiyiik tander oluşturmasına Topaklama 

diyoruz. Bu şekilde filtı:Plcriıı siizınc hnssasiyeti ar:ttırılınış olacak

tir. 

Bunu saP,lnyacak nıctocllar, 

a) Kiınyasnl metod : Suya kolloülnl mcııldeler ilave etmek (Misal ola

rak : i\liiıııiııyum siilfııt) 

b) Elcktı:o fizik metod : Suyn veri) en lıakıı: iyonları, sudaki kir 

ı "''' 1 erini kendi Uzerine çekerek topaklama olayını gerçekleştirir. 

5.03 su FİI.İTHELI\~m 1'1\Rioııu : (n) 

Devr-i dnün poınpas'ı vnsı.tıısı. ile t:iiın lıııvuz hacmindeki suyun filtreden 

geçirilebileği zamana "su fi.lil:ı:eleme periodu" denir. 

Bu periot:; lımruzun kullmıun 0ckil ve mcıksadıııa göre değişik sUreli 

olur. 

a) Özel, ev havuzları 

lı) Site, cıpm:Lınnıı lınvuzlı:ın 

c) Tatil kiiyleri.,semt lırıvuzl;ın 

d) Olimpik lınvuzlar, 5 yı.tılı.z 1 ı 

otel lıavuzl.nrı. 
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6 " 

5 " 
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e) Cocuk havuzlan 

f) Tedavi, masaj, hidro terapi 

havuzları 

olmalıdır. 

2 saat/def'a 

ı..,.z " 

5.04 HAVUZ DEVR-İ DAİH DEBİSİNİN HESAPLAN~!J\S l 

OT m3/h hesaplanacak toplam devr-i d;ıi.m debisi. 

VT m3 Havuzun su hacmi (Denge t<ıııkuıd;ıki su da dahil) 

n 

QT ~ 

saat ( 5. 03 maddedeki dei\<?r l<?nlerı biri) 

VT • 
n Bu fonııii ı le bulıınnrı toplam su debisi pompa tayinine 

e sn .s te~k i. ı rder . 

..,,,~~,, ,,, "' ''"' ,.,.,. 

~: i'- rı ı 1--

·• 
• . . , 

• • ., .. ~ ........ "' ,. ,. ."": ~ 1 
''""'~'· .,,;::;::::::..:.:;-;::~;~;~ ~-

1 ' ' •• ,, .... "" .. 
'"·'"~'" ... , ..... ~ """' "····-'-

r---·lli__ "' .,.-- ~ ~ ---

~ 
,., 

JUl • 
- -- j 

~ =-1 . V ' 
1 

t{ -- -
~ 

-- ~ ~ 1 r 

~ ·~~ ""'" "" ı 
. 

ı·n- -rı 
~ı 

1 

'~~---~--~ 
,., 

5.05 FİLİTRENİN l!ESAPLAN!'!ASI 

m3 /h toplam pompa debi.si, 

m3 /m 2 x h filitrenin sUzme hızı, 

( 1 m2 filitre kesitinden, 1 saatte geçebilecek su miktarı) 

a) YUksek hızlı filitreler ge'"" 1 olarak : 
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350 ~ mm, çaptan : 0,1 m2 filitreleme alanına, 

1250 ~ mm, çapa kadar : 1,23 m2 filitreleme alanına, 

sahiptir. 

b) Daha büytik 

~mm, 

çaplı madeni gövdeli filitreler : 

çaptan : 2 m2 fiHtreleme alanına, 1600 

2500 ~ mm. çapa kadar : 4,9 m2 fiHtreleme alanına, 

sahiptir. 

1 

'--·---------·-j 
);:~:~;" 
'"''ı 
"""'•'~"~' 

j~ -- __ 1]:~ _ııı - lll 

~·p'~---·--· ~L 
~"1"d~- ---'~~ .,JL __ ı• 
'"'' v'"-~' ~-" ,,, 

'') 

" .. 
~QK KA"OAN\1 <\,,·.ı• ,.,,-,, !>;lliHLfr> 

. MJV~RS Kı,o<U ·1·10"'"> ,, 

1 ı<lNAR$ ~l!'IU l · 4 "'"' •o 

1~~~~~"' "" ''·" ~ ll'""" """ '"" ><;.. -;..., 
~UM T<Wi '''-' A(ıFRUGj ., ı>' w. 

l--IABtA >_;;, lr,_ıf,, _- - > 1 " ~ ı\ " " ,. 

6.00 HAVUZLARDA BORU 'OONANINLARI 

6.01 Havuz dibinden emiş hattı., 

6.02 Denge tarıkı veya satılı sıyı.rıcı (Skimmer) den emrııe hattı, 

6.03 Vakum,süpüme hattı veya hatları 

6.04 Havuz besleme hattı, 

a) Yandan besleme püskürtiiciilerine (ııozııl 'lara) 

b) Dipten besleme piiskiirtüclilerirıe 

6.05 Filtre ters yıkama hattı, 

Aynı zamanda durulamcı hattı, 

6.06 Taşma sularını, toplama hattı. 
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'\J"Ö.iio~~o~o~ o-oo:::;:o_o o=öo_ö·o·o~o~o_o:::o~ 
o:vcrDo_ '\J"O:::~·o·o~D'\3 D:wiDD:llÖ~ ~.v'~~Z:,ULD 

OLÇULE.R BACLANT 1 
BORULARI 

OE.Bi · 

s f iirt r eleme 
lanı 

o H A c E G J -· l.l'h. LIIJIOO. Gş.m. 

""""" ...... PuQOdU 

FiLITRE.LE.ME. kızı 10 M/ H ·- ·- 550 700 250 1.300 565 110 :r 2,50 11 14,18 117,01 

1.200 uoo 1180 700 250 1.450 450 HO .. "'' 17 11.111 245.11 

1.400 U20 110 810 250 1.850 725 13 41/Z" 4,1t 12 21.15 !117,38 

1.100 ·- 745 520 250 uso l'SS "" Ir' 8,02 120 ııı.:ı:s 440,04 

1.1100 ·- .no lliOO 250 2.050 850 , .. .. 7/lt3 1112 42.22 m.:ıe 

2.000 2.000 810 540 250 2.250 1150 ıto r 1,42 ... ti2.ZI ..... 
. 

Yüksek hızlı filitre kesiti 
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6.07 Havuzun pompa ile boşaltılması hattı, 

6.08 Havuz makina dairesi, su toplama çukuru tahliye hattı, 

6.09 Emme borularında bu : 1 m/s ila 1,25 m/s max. 

Basma borularında hız: 2 nı/s ila 2,10 nı/s 

olarak seçilmelidir. 

Genellikle havuzlarda PVC 10 Atii bo nı kullam lmalıdır. Yukarıdaki 

hızlara göre bulunan çaplar boru iç çaplan.clır. Ru çaplar çap seçme 

abağında kolayca tesbit edi.lebilir. 
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YANDAN BESLEME NOZIJLU SEÇIM TABLOSU 
WALL lNLET SELECTlON CHARf 

!11!:1"0~ ARAPARÇASI vu SU PÜSKÜRTME NOZUlU 

Q 
Ç#f 

:"" 
... -. ...,... \.----~ 

1(~-
ç-· 

!.~-·ı·· ! ;; -· ·- :ı 

J 
.ı 

·t 

P.V.C. BORU KAYlP CETVEti 

1000 
900 0 ~-.. 1'1') 

800 o 
700 lls 

" E•OO ,, 
~iOO " 
400 " 

·~ 
J00 ~(.'. 

Ol 

ıs] 
200 ~ 

,.]. 

100 
d 90 

80 mm 
70 

1000 
900 

60 ~ 800 

~So 
700 

600 
40 ~00 

30 400 

300 
20 

200 

10 
g 
'1 100 

- 90 
6 - ao 

70 
5 

f" 
·1 50 

40 

t' 
30 

l" 
256 
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"«ııı·•a•~•'"~'~'olı>~ 

.a<~o...- ?O'_ ~~o..- l$' '.,. 
ı( Dı<,t\ 11-.Cirı~\ •• 
,., 

"' "' ~.45 on !,,:>? 

"' '" 1.51 

·o es "' "' '" 0_5) ',, 
"" "" '" 
"' 0.15 '" ' .. ,., 

"' ' .. "' "' Hı'! '" s ;s 

h V 
aım/m m/s 

om 0.1 

0.02 

0.04 
0.06' 
0.08 0.2 
0.1 

0.2 
0.3 

~·~:c., 

"' ',, 
on 

'·" 
'" o •• , .. 

0.4 Boru iç çapının 

-4.-~ 

0.6 
O. B 

0.4 basit bir formülle tahkiki: 

1 0.5 nı nıh debi , 
0.6 

4 0.7 V: m/s su hızı 

6 0.8 
B 0.9 diç ; Boru çapı mm~ 
w 1 

dtç N1a.a ' 20 _a_ 
40 

V 

60 
30 2 
100 

2CO 
3 roo •300 4 

800 
1000 

5 

6 

7 
3 ., 
10 



7.00 HAVUZLARDA TAŞHA SİSTENİ 

7 .Ol DENGE TANKLI (RESERVE TANK LI), TAŞ~lALJ SİSTENLER 

a) Üstten taşmalı havuzun, taşma suları çevre kanalı ile toplanarak 

denge tankına akmaktadır. 

b) Yandan savaklı havuzlarda da çepeçevre taşan sular, denge ttmkına 

akıtılacaktır. 

7.02 SATIH SIYIRJCILAR (SK rtlllER' LER) 

Havuz sathında biriken ki.rleri, çer ve çöpleri gövdesinde toplayan, 

havuzda otomatik ~ıi ikmali ynpan cilınzlarchı:. 

Be her satıh sıyırıcı havcızıın 25 m2 yilzreyü~e yetecektir. 

Bununla bercıht•r havuzlcınıı kuytu kö.7t'lr>drıe· koyma zanıreti, ters rüz

garia itilen V<' havuzun hi ı· kenarındcıki. slüminerle tutulamayan kirler 

için daha faz 1 <ı sayıda s ni' ılı sı yın. n kıı Hanılabil ir. 

7.03 Denge tmıln lı nemi aşağıdnk i cıekillerd0 tayin edilir. 

a) Denge taninnın hacmi t:ımmnile su i le dolu olmı.yacaktır.. Su filit-
• ' 

releıııe ve devr-i daimi yaınlırken tmıkı.n yarısına kadar" su buluna

caktır. Tankın boş kısım. havuza giren insanların taşırdığı, ya da 

rüzgarla taf)an sulara tahsis edilecektir. 

b) Genel olarak havuz alanının beher m2 'sine 60 lt. denge tankı toplanı 

hacmi uygundur. 

Ancak çok kaba olan bu seçim başka usullerie talıkilc edilmelidir. 

En önemlisi; denge tankındaki suyun, (Tankın yarısına kadar dolu 

olacağı kabul edilerek) filitrenin ters yıkamı;;ı işlemi. yapıldığında 

atılan miktarı karşı.lamalıdır. 

8.00 HAVUZ BESLEME SİSTENLERİNE GÖRE; EMI1E ORANLARI 

8.01 Yandan beslemeli havuzlar : 

Sicimmerli havuzlarda : pompa debisinin : 

% 50'si dip siizgecinden, % 50 Sicimmerden 

Yandan savaklı " % 50 " " " % 50 denge tankından 

Üstten taşmalı " % 30 " " % 70 li " 

8.02 Dipten beslemeli havuzlarda; 

Sicimmerli havuzlarda : pompa debisinin : 

% 10 dip süzgecinden, % 90'ı Sicimmerden 

Yandan savaklı " % 10 " " % 90 denge tankından 

Üstten taşmalı " % 10 " " % 90 " " 
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J:lenge Tankı Durumları 

MıiK!M DAIRESINDE TABİİ G!W<t..İ ROGAR MEVCUT OECİL ISE 

9.00 ifaVtıztln dip sUigE>ci vey<'! de'llge tankınınemme stizgPcinde sUzgeç delik

lerinin toplam kesiti omın ~ağlanclıP,ı emiş boru kesidinden dört kat 

büyiik olmalıdır. 

10.00 HAVUZ DEVR-İDAİN SİSTEMİNDE ARANAN ÖZELLİKLER 

10.01 Devr-i daim pompa1an sessiz ve tercihan 1400 d/d motorla çalısır 

olmalıdır. lTınurniyetle uygun boru kes i. tleri ile yapılan tesisatta pom

pa basıncı 12-r20 mSS kifayet edecektir. 

- Kum filitresinin basınç kaybı 4 6 

- Pompa emişi ile havuzun su sc.th' 

arasındaki yiikseklik 2 3 
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- Boru kaybı (abaktan istifade 

ederek hesaplanacak kayıp) 

- lokal kayıplar 

2 - 3 

:+ 2 - 3 

Bir havuzda basınç kaybı takriben : ll - 15 mSS 

olacaktır. 

10.02 ön filitre : Pompay'l sert parçalardan koruyan, vakum supurge ile 

emildiğinde havuzdan gelen artık parçaları bünyesinde toplayan bir 

süzgeçtir. 

Kapağı kolay ve çabuk açı.labilecek rnekanizmaya sahip olmalıdır. 

Keza en üst noktasında bir 'hava tahliye pürjörü bulunmalıdır. 

10.03 Kum filitresinde manonıetre, otomatik hava tahliye subabı bulunacak

tır. 

Büyük havuzlarda ve çok pompalı sistemlerde, pompa ön filitresinin 

çıkış tanı fuıda bir vakumınetre bulundurınal ıdır. 

Kirlenerek tıkanmış kum filitresinin her ters yıkama işleminden son

ra dunılanması için clilıi.nde bir wııı11 bulunmalıdır. 

Ters yıkama atı. ş hattı üzerinde su kontrol şişesi bulunmalıdır. 

10.04 Havuz besleme nozullarında su çıkış hızı 4 - 6 m/s. olmalıdır. 

10.05 Büyiik havuzlarda sirkUlasyon devresine debimetre koymak tavsiye edi

lir. 

10.06 ısıtılan havuzlarda plakalJ. eşanjiir kullanmak elverişlidir. 

Plaklar pratik bir şekilele açılarak içerileri kolay temizlenebiliı:. 

Havuz sirkülasyon debisinin bir kvmıı ec;anjörden geçirilebilir. 

10.07 Havuzwı tiim sirkUlasyon honıları havn birikimine mani olacak ııekilde 

meyilli diişenmeli ve korozyondan etkilenen en kiiçiik hir metal bulwı

mamalıdır. 

10.08 Havuz dip kodu seviyesinde, havuz mnkina dairesine tabii su gideri 

temin edilebilecek midir? 

Havuzların makina dairesinde tabii giclerli bir pis su çukurunun ( rö

gar) bulunması ideal olarak istenen bir durumdur. 

Bu imkan yoksa 

- Pompa basma kollektörii lizerinde, pompa ile boşaltma hattı düşünül

melidir. 

Pompa ile boşaltma hattı, ters yıkama gideri, pis su pompası basma 
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hattı, bir koliektörde toplanarak makina dairesi dışında bir kanal, 

dere, tabii giderli rögar v.b. bir yere verilmelidir. 

- Rezerv tankın taşma borusu, makina dairesi tavanına yakın bir yer

den makina dairesi dışında uygurı bir yere akıtılmal.ıdır. Akıtıla-

madığı durumlarda ise rezerv tank makina dairesi tavanına kadar in= 

şa edilmeli ve havuz mahallinden bir kapakla irtibat sağlarımalıdır. 

11.00 ELEKTRİK TESİSATI 

11.01 Havuzdaki pompalar, basınçlı hava kompresörü, 220/380 Volt elektrik 

ceryanı ile, 

11.02 Sualti aydınlatma lambaları 12 ila 24 V. dur. 

Sualtı lambaları 50 - 150 - 300 hTatt 'lık seçilebilir. Genellikle 300 

Wattlıklar tercih edilmektedir: 300'W.lık lilmbalar, çok iyi bir ay

dınlatma için 4 metreele bi.r aralıklarla yerleştirilmelidir. 

50 tvattlık lilmbalar s ii s havuzlarında, 

150 " " ch dar havuzlarda (3 - 4 metre genişlikte) kul-

lanılabilir. 

11.03 Havıızlnrcliı elektrik knc:;nğına karşı çok etkin tedbirler alınmalıdır. 

Çok ciddi bir toprnklarııa lıattı çekilmeli ve tUm motor, tablo ve elek

trikli cihazlar buna ba~lanrııalıdır. 

Tnınsfonnatiirler miistakil sigortalar la anıniyete alınmalıdı-r. 

l~ık hüzmesinin aydon!attiği cismirı 
yuksekliği ve genis!iği 

" 

qrl~rı 

ıo \\ o· ıo' 

\ /~ 1 
\ (1 \ 1 

\ \iJ 1 

\ ' lı 
. . \ 

. .\• " 
? \\ '' ' 

~ .,_·_. ~--'" ~-- :_j-:; >~ / ~' \ 
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,, 
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/ st/ 
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lsık hüzmesi olan cisimlerin 
arasindaki mesafe 

!sık yayitmasmıı, gr.::fiği 
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12.00 Suyun ısıtıinıası veya soğtıl'.Ilnıası : 

s- Kapalı ve nadiren n çık lınvuzlnrı n sııyu tercihnn plak eşanjörlerle 

ve yine 90/70 °C k n lor i [er suvıı ilP ı sı t ılıx. 

b- Sıcak iklimlerde aç ık lınvuzl m· i le smına çı.kışuıda kul lam. lan şok 

havuzlarıran suyu sonutu]mnk istpnebilir ~ 

Bu dıınıında (chill ed water) soii,tıtulnıııs su, yine plak ecısnjörlerde 

dolaştırılarak, so~utmn elde edilecektir. 

13.00 Kapalı lıavı_ız mahallerinin ısıtürııası, _ _:_ 

Bu nıühaller kalorifeı: devıcelerinden genellikle alınan 90/70 °C sıcak 
su ile ısıt:tlırlar. Kullarnlaıı yöntemler 

13.01 Konıple havuz ikliınlendirıııe dhnzları ile : 

Is.ıtrna ve havalanchnnn smıtnıllarında elde edilen sı.cak hava, hava 

kanalları ii e scılomı sevk edilir ve tekrar clönlişiim sağlanır. Havuz 

nıalıallerimie !usul 30 °C sıcaklık, % 60 izafi nem olmalıdır. 
Santrnldn havayı 1sı.tmacL:m Unce soJ;utma da sağlarursa nem kontrolU 

yapılrıııs olacaktır. 

13.02 Salona paket nem alıcı cihazlar yerleştirmek : 

Fan - co il denilen, kalori.fer suyu ile ısı.tıncı sağlayan, hava üfleıııeli 

cihazlar, salonun duvar diplc,ı:iııe konularcık malısl ısıtrııası sağlanır. 

Nem kontrolü için "Nc•rn cılıcı cilıazlar" salona yerlestirilecektir. 

13.02 Kapalı hmllızlanıı etrafuırlnld w·ziııti ve• çı.plak ayakla y\lrUme bölge

sinde kışın zemini_ ısıtm:ık içiıı dti.seme içer-isine~ yerleştirilmiş "yer 

kalorLferi" uyguJ<ınnı;ısı filydcılı.rl ır. 

Paket nem cılıcı 
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Yüzme havuzlarında .kullanılan paket nem alıcılar 

Teknik Özellikler 

Nem alma kapasiresi 
(27°C su/30 uc ooa 
sıcaklığını ve % 60 - 80 
bağıl nem de) · 

Güç 

1 ve 5 m. mesafelerdeki 
gürültü seviyesi 

Mutlak sıcaklık/max.nem 

Mutlak sıcaklık 1 min.nem 

Havuz yüzeyi örtüsüz 

Havuz yüzeyi örtülü 

14.00 KAYNAK 

Tip 38 

38 

0,88 

49,5 - 42 

34/70 

20/60 

20 

40 

Tip 90 Birim 

90 kg.su/24 h 

1.83 kw. 

52,2 - 47 dBA 

34/70 oc /%Nem 

22/60 oc /%Nem 

35 m2 /ad. 

70 m2 /ad. 

- Swimming pools a guıde to their plannıng design and operation -

M. Alexande GABRIELSEN - USA 

- SPATA : Standards for swimming pools; water and chemicals 

- DIN normları, 19643 Havuz ile ilgili 
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