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Yüzme havuzlar› çeflitli flekillerde s›n›fland›r›labilir:

1. Yap›lar›na göre

• Aç›k yüzme havuzlar›

• Kapal› yüzme havuzlar›

2. Kullanan çevreye göre

• Umuma ait havuzlar

• Özel ev havuzlar›

3. Suyun cinsine göre

• Tatl› su bulunduran

• Deniz suyu bulunduran

4. Havuzun kullan›m amac›na göre

• Olimpik ölçülerde spor ve yüzme havuzu (50 m.
uzunlu¤unda)

• Sportif çal›flma amaçl› yüzme havuzu (25 m.
uzunlu¤unda)

• Turistik veya umuma ait aç›k yüzme havuzu
(Çeflitli flekil, en ve boylarda)

• Özel, ev yüzme havuzu büyükler için (Çeflitli
flekil, en ve boylarda)

• Özel, ev yüzme havuzu çocuklar için (S›¤,
çeflitli flekil, en ve boylarda)

• Süs havuzu

• Su ve ›fl›k oyunlar› havuzu

• fiok havuzu ve tedavi havuzu

• Jacuzzi “s›cak ve so¤uk su masaj küveti”

5. Havuzun taflma sistemine göre

• Üstten taflma, yandan savakl› veya her ikisi
kar›fl›k uygulanm›fl (denge tank›ndan al›nan
suyun havuza bas›lmas› sureti ile taflma sa¤lanan
tipler)

• Skimmerli (Sat›h s›y›rma pencereli) havuzlar

6. Havuzun infla tarz›na göre

• Betonarme gövdeli havuzlar

• Prefabrik plakalarla oluflturulan haz›r havuzlar

• Çelik karkas ve gövdesi içerisine vinil denilen
muflamba kaplanm›fl haz›r havuzlar

17.1. HAVUZU YERLEfiT‹R‹RKEN ARANAN

HUSUSLAR

Havuz büyüklü¤ünün tayin edilmesi:

Havuzun büyüklü¤ünü belirleyen en önemli faktör bu
havuzun kullan›m s›ras›nda ulaflabilece¤i en kalabal›k
kifli say›s›d›r.

Ancak; havuzu kullanan maksimum say›da kifliye
göre plan yapmak her zaman en iyi seçim
olmayacakt›r.

BÖLÜM 17 17. YÜZME HAVUZLARI

fiekil 17.1 / YÜZME HAVUZLARI ‹Ç‹N TAHS‹S ED‹LEN ALAN SEÇ‹M‹



470

Olimpik Havuzlar

Uzunluklar› tam 50 m olmal›d›r. Yüzme yar›fllar›n›n
bitifl sürelerini belirleyen tabloya ikaz gönderen
dokunma panelleri 1 cm kal›nl›kta oldu¤undan, bu
paneller için havuzlar 50,02 m. boyunda yap›l›rlar.

Genifllikleri ise herbiri 2,5 m olan kulvar say›s›na
göre tespit edilir.

Kulvarlardan sonra, her iki uzun kenar boyunca 75 ile
125 cm genifllikte serbest boflluk b›rak›lmal›d›r.

Olimpik havuzlarda kulvar say›s› 8 ile 10 aras›ndad›r.

9 kulvarl› olimpik havuz:

9 x 2,50 x + 2 x 1,25=25.00 metre geniflli¤inde olur.
Su topu oynanan havuzlarda F‹NA’n›n tesbit etti¤i
derinlik yeniden incelenecek ve belki de daha
derinlefltirilebilecektir. Tramplen veya kuleden atlama
yap›lacak havuzlarda özel emniyet derinlikleri
bulunmal›d›r.

Yar› Olimpik Havuzlar

Boylar› 25.00 m olan bu havuzlar daha ziyade
çal›flma havuzlar›d›r.

Kulvar genifllikleri 2,5 m’dir.

Orta dereceli okul havuzlar› için kulvar geniflli¤i 2.00
m kabul edilebilir.

Kulvar say›s› 4 ile 6 olabilir.

Büyük fiehir Havuzlar›

Bir mahalle veya site gibi yerleflim yerlerine ait
havuzlar, burada yaflayanlar›n %30 ile 35’i havuza
girecekmifl gibi kabul edilerek havuz büyüklü¤ü
hesap edilir.

Örnek olarak 60 evlik site:

Site kifli say›s›: 60 x 5=300 kifli

Havuzdan faydalanma oran›: %35

Havuzdan faydalanan kifli say›s›: 0.35 x 300=105

Havuz alan›: 105 kifli x 2,5m2/kifli=262,5 m2

Havuzun uzunlu¤u 25 m seçilirse, Havuzun en az
geniflli¤i: (262,5/25)=10,5 m olabilir.

Bu arsada yüzme havuzlar› için bir alan tahsis
edilirken fiekil 17.1’den uygun bir büyüklük
seçilmelidir.

Örnek:

Su sath› 550 m2 olan kapal› havuzun etraf›ndaki saha
için oran 0,75’tir. K=0,75

HEA = 0,75 x 550 = 412,5 m2 olmal›d›r. Ayn› ebattaki
havuz aç›k olursa K=1.25 bulunacakt›r. Yani 
HEA = 1,25 = 550 = 687,5 m2 hesaplan›r.

Notlar: 

1. Etraf›nda yüksek bina ve a¤aç varsa, gölgesinden
kaç›n›lmal›d›r. Güneflli saatlerde havuzun suyu
›s›nacakt›r. Ancak çok s›cak iklimli yörelerde
suyun serinletilmesi için çareler aranmal›d›r.

2. Hakim rüzgar›n yönü, tercihan havuzun uzun
eksenine dik yönde olmal›d›r. Aksine mecburiyet
varsa taflma sisteminin skimmerli seçilmesi
tavsiye olunur.

3. Havuz yak›n›nda çok tozlu bölgeler
bulunmamal›d›r.

4. Yak›n›nda yaprak döken a¤aç, ufalanan çiçek vs.
mümkün mertebe az olmal›d›r.

5. Havuzun etkisi alt›na alan baca dumanlar› ve
kurum bulunmamal›d›r.

6. Havuz tercihen tabii bir ak›flla boflalabilmelidir.
Makine dairesinin ve havuz dibinin kotu tabii
boflalmaya imkan vermelidir. Aksi halde havuz ya
skimmerli seçilmeli ya da denge tank›n›n taflma
borusu, kanalizasyona tabii olarak akabilecek
kotta bulunmal›d›r.

7. Havuzun üstten taflmal› veya yandan savakl›
olmas›nda ›srar ediliyorsa denge tank› tam kapal›
tipte infla edilmeli ve tank›n menhol’ü havuz
taflma seviyesinde olmal›d›r.

Havuzun Boflalt›lmas›

Çok zaruri ise, pompa ile boflaltma flekli
düflünülecektir. Fakat en gerekli anda pompay›
çal›flt›ran elektrik ak›m›n›n kesilebilece¤i
unutulmamal›d›r. Üstten tafl›mal› veya yandan savakl›
yüzme havuzlar›nda havuza ya¤an ya¤mur sular›
denge tank›nda toplanaca¤›ndan, denge tank›n›n
havuz filtreleme odas›na taflmamas› sa¤lanmal›d›r.

17.1.1. Havuz ‹nflaat› Ve Buna Ba¤l› Tesisat ‹le

‹lgili Araflt›r›lmas› Gerekli Hususlar

• Havuzun suyu tabii ak›flla boflalt›labiliyor mu?
Kanalizasyonla ba¤lant› do¤rudan kurulam›yor
ve kot kurtarm›yorsa, havuzun filtreleme
sirkülatör pompalar› ile su boflalt›labilir.

• Havuzun kullanma maksad› gözönüne al›narak
filtrelerin büyükleri ve say›s› tespit olunmal› ki,
makine dairesinin ebad› tayin edilebilsin.

• Havuzun taflma sistemi kesinlefltirilmeli, denge
tank› gerekli ise bu tanka yer bulunmal›d›r.

• Havuz makina dairesinin yüksekli¤i havuzun
filtre yüksekli¤ine ba¤l›d›r. Çok zaruri olmad›kça
havuzun makina daireleri yüksek tavanl›
olmal›d›r.  

• Havuzun suyu ›s›t›lacak m›? Is›t›lacaksa imkanlar nedir?
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Binada havuzun ihtiyac›n› karfl›layacak 90/70°C
kalorifer suyu mevcut ise bir galeri veya kanaldan
binan›n kazan dairesi ile havuz makine dairesi
aras›nda irtibat kurulabiliyor mu?

• Havuz suyu serinletilecek mi?

S›cak iklimli bölgelerde aç›k yüzme havuzlar›n›n
sular› gündüzleri çok ›s›nabilir. Is›tmadakinin
benzeri bir sistemle bir “Chiller Unit” so¤utucu
gruptan gelen su ile havuz suyu serinletilebilir.

17.2. YÜZME HAVUZLARI TASARIM

ESASLARI

1. Girifl a¤›zlar› havuzun çevresi boyunca da¤›tarak
tek-biçim bir da¤›l›m sa¤lanmal›d›r. Girifller
aras›ndaki mesafe maksimum 6 metre olmal›;
köflelerdeki 1.5 metre uzunluk içerisinde bir girifl
a¤z› bulunacak biçimde ile yerlefltirilmelidir.

* Sistemin dengelenmesi amac›yla girifller
bünyesinde bir k›sma eleman› içermelidir.

* Bazen havuzlar (öncelikle dalma amac›yla
kullan›lanlar) giriflleri dipte yap›l›rlar ve bunlar
resirkülasyon için oluklar› (gutter) veya ›zgaralar›
(skimmer) kullan›rlar. Ana boflaltma eleman› da
bu havuzlarda sadece boflaltma amac›yla
kullan›l›r. Girifl borular›n› havuzun alt›ndan
geçirmek iyi bir uygulama olmay›p, tamir ve
bak›m amaçl› ifllemlerin maliyetini çok art›r›r.

2. Vakum temizleme a¤›zlar›, havuzun tümünü
kapsayacak biçimde yerlefltirilmeli; 15 metreden
daha uzun gerektirmeyecek biçimde yap›lmal›d›r.
Temizleme ekipman›n›n büyüklü¤ü ve türü
havuzun büyüklük ve biçimine göre seçilmelidir.

3. Kimyasal ifllem ekipman› hipoklorit cihazlar›,
7,7-7,8 pH de¤eri sa¤lamak üzere 0,6-1.0 ppm
miktar›nda serbest klor içeri¤i sa¤lamak üzere
seçilmelidir.

4. Havuz suyu s›cakl›¤› 24.5 °C-25.5 °C olmal›d›r.

5. Yönergelerin bir ters ak›fl koruma vanas›
kullan›lmas›na izin vermedi¤i durumlarda; havuz

kenar›, dengeleme tank›, vakum diatomit filtre ya
da flebeke tank›n›n üzerinden yap›lan flebeke ve
doldurma ba¤lant›lar› bir hava mesafesi (bofllu¤u)
içermelidir.

- fiebeke suyu ba¤lant›lar› bir selenoid vana ya da
pilot kontrollü bir selenoid vanas› içermeli, bu
valf yüksek seviye ile afl›r› ak›m› ve taflmay›
önlemek üzere ve kullan›lan pompan›n
çal›flmamas› durumunda iflleyecek olan alarm
sistemiyle ba¤lant›l› olmal›d›r.

- E¤er flebeke suyu bir hava bofllu¤u ile verilecek
olursa, ak›fl h›z›n› kontrol edebilmek için bir
flamand›ral› valf (modülasyonlu tip gerekli
de¤ildir) kullan›lmal›d›r.

- Doldurma için tam çapta vana içeren bir boru
hatt› yap›lmal› ayr›ca flamand›ral› vana ve k›sma
vanas› içeren daha küçük çapl› bir by-pass hatt›
kurulmal›d›r.

6. Bütün resirkülasyon pompalar›n›n basma ve
emme hatlar›yla filtre girifllerine bas›nç ölçerler
yerlefltirilmelidir. Pompa emme hatt› ile filtre
girifl hatlar›ndaki bas›nç ölçerler kompound
türden olmal›d›r.

7. Skimmerler dengeleme borusuyla donat›lmal›d›r.
Baz› modeller, ayr›ca bir vakum cleaner
ba¤lant›s› da içermekte olup; bu durumda havuz
yan duvar›na ayr› bir vakum cleaner ba¤lant›s›
gerekmektedir.

8. Girifl borusundaki suyun h›z› maksimum 2.5 m/s
olmal›d›r. Resirkülasyon pompalar›na dönüfl
hatlar›ndaki h›z maksimum 1.5 m/s-1.8 m/s
olmal›d›r.

9. Doldurma ve flebeke borular›, konutsal boru
tesisat›nda belirtilen özellikleri tafl›mal›d›r.

10. Havuz resikülasyon suyu, konutta kullan›landan
daha korozif yap›da ise, konutlarda kullan›lan
borulardan daha iyi ve daha nitelikli malzemeden
borular› kullanmak gereklidir.

11. Büyüklüklerine ba¤l› olarak, sirkülasyon
pompalar› esnek ba¤lant›l› yatay split gövdeli,
esnek ya da s›k› ba¤lant›l› düfley split gövdeli
olmal›d›r. Kum filtreli sistemlerde, sirkülasyon
pompalar›n›, karakteristik e¤rilerinde biraz
kayd›rma yaparak. Vakum temizleme pompas›
olarak kullanmak bazen olanakl›d›r, e¤er bu çok
büyük ç›karsa, iki adet yar›m kapasiteli
sirkülasyon pompas› kullan›labilir.

12. Dipten resirkülasyonlu sistemlerde pompa
bas›nc› flunlar›n toplam› olarak hesaplan›r:

Havuzun Filtre veya filtrelerin Havuz  makina

Kullanma maksad› maksimum çap› dairesi minimum

ve ait oldu¤u yer (mm) yüksekli¤i (m)

Ev, küçük otel 650 1.80 (insan

950 2.00  boyu)

Orta büyüklükte 950 2.20

havuzlar 1250 2.40

Büyük Havuzlar 950 2.40

Olimpik Havuzlar 1600 2.80
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- Ç›k›flta gereken bas›nç (sürekli ak›fll› oluklarda
0,68 bar al›n›r) bar’dan mSS’na çevrilmifl
olarak;

- Basma hatt›ndaki sürtünme kayb›.

- Is›t›c›daki kay›p,

- Filtrede ortaya ç›kan kay›p,

- Emme hatt› sürtünme kayb›,

- Süzgeç aras›nda gerçekleflen bas›nç kayb›,

13. Dengeleme tank›na veya vakum filtresine sahip
olan sistemlerde pompa bas›nc› afla¤›dakilerin
toplam› olmal›d›r.

- Bar’dan mSS’na çevrilmifl olarak, ç›k›fl
a¤z›nda gerekli bas›nç (sürekli-ak›fl olduklar›nda
0,68 bar uygundur.)

- Pompa ile havuzdaki su seviyesi aras›ndaki
fark;

- Basma taraf› sürtünme kayb›

- mSS olarak filtrelerdeki bas›nç kayb›,

- Tanktan emifl hatt›ndaki sürtünme kayb›;

- mSS olarak, süzgeçlerdeki bas›nç kayb›.

14. Diatomit filtreler aras›ndan emifl yapan
pompalar›n d›fl›nda, filtredeki kay›p için 1,36 bar
(14 mSS) de¤eri uygundur.

15. Yüksek h›zl› kum filtrelerinde, filtredeki kay›p
için 1.0 Bar (10,5 mSS) de¤eri uygundur.

16. Pompan›n NPSH (Net pozitif emme yüksekli¤i)
için çok dikkatli bir çal›flma yap›lmal›d›r.

17. Havuz pompalar› elle çal›flt›r›l›r biçimde
yap›lmal›d›r. (Manual on-off)

18. Tanklardan su emen pompalar için alçak  seviye
kesme anahtar› konulmal›d›r.

19. Diatomit filtrelerden emifl yapan pompalar
d›fl›nda, bütün resikülasyon pompalar›n›n emme
hatlar› çabuk sökülebilir türden sepet-filtreler
içermeli ve bunlar hatt›n tam çap›nda
seçilmelidir.

fiekil 17.2 / F‹LTRE ÖLÇÜLER‹

Tablo 17.3 / F‹LTRE ÖLÇÜLER‹
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20. Sterilizasyon ekipman›

- Havuz suyundaki bakterileri ve ayr›ca d›fl mahal
havuzlar›nda yosunlanmay› önlemek için
hipoklorinatör kullan›l›r.

- Kamuya aç›k havuzlarda genellikle dupleks
hipoklorinatör gereklidir.

- Bu ekipman otomatik çal›fl›r biçimde de
yap›labilir.

- Otomasyon; ilave bir pH kontrol besleyicisine
gerek gösterir.

- Otomasyon ekipman› klor miktar› ve havuz
suyunun pH de¤eri için do¤rudan okuma olana¤›
verir. E¤er ifl sahibi isterse, kartlarla sürekli de¤er
ç›kt›lar› veren biçimde bir otomasyon ekipman›
da kullan›labilir.

17.2.1. Yüzme Havuzlar›nda Kullan›lan Tek

Katmanl› Kuvarz Kumlu Polyester Gövdeli

Filtrelerin Ölçüleri

(fiekil 17.2, Tablo 17.3)

Yüzme havuzlar›n genellikle bas›nçl› tip kumlu
filtreler kullan›l›r. Filtre boyutlar› filtrenelecek
(devreden) su miktar›na ba¤l›d›r. Filtrelemede
devreden toplam su debisi,

Qt = Vh/n olarak belirlenir.

Qt : Toplam debi (m3/saat)

Vh : Havuzun hacmi (m3)

n : Havuzun tüm suyunun filtrelenerek devretme
süresi (saat) 

n süresinin tayini:

• Özel ev havuzlar› : 8 saat

• Apartman müflterek site, 4 y›ld›zl› otel, tatil
köyleri: 5-6 saat

• Olimpik havuzlar, 5 y›ld›zl› otellerin havuzlar›: 4
saat 

Tablo 17.3’de kapasite sat›r›nda verilen de¤erlere
göre filtre ölçüsü ve say›s› belirlenir. Filtreler yedekli
olmal›d›r.

17.2.2. Denge Tank›

Havuzlar›n üstten taflmal› veya yandan savakl›
olmalar› halinde Denge Tank› “Reserve Tank”
gereklidir. (fiekil 17.4)

Bu tanklar havuzdan taflan sular›n tabii olarak
toplanabilece¤i bir alt kotta ve tercihen havuz
filtreleme odas›n›n bir kenar›nda infla edilmelidir.

Yine öncelikle betonarme gövdeli tercih edilmekte
beraber polyester veya paslanmaz çelik 304 kalite
sacdan mamül gövdeli de yap›labilir.

Denge tanklar› 2 m3 ‘den küçük hacimli olmamal›d›r.

fiekil 17.4 / DENGE TANKI

0.000

DENGE TANKI

H

Su seviyesi

TAfiMA

50x70 cm
pencere
fiebeke suyu

KANALA

ROGAR

BOfiALTMA

• H: Denge tank›n›n max. su yüksekli¤i olup
takriben 150 cm dir
• Havuz sirkülasyon sistemi çal›flt›r›lmazken
Denge Tank›n›n yar›s› su ile dolu olmal›d›r.

-1.25

10

Efi‹K
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Filtremede devrettirilen toplam su debisine göre

denge tank› hesab›:

VD= Qt / 6

17.2.3. Skimmer (fiekil 17.5)

Havuz su sath› s›y›r›c›s›,

• Denge tank› inflaat› müsait olmayan havuzlarda

• Su seviyesinin havuz içerisinde biraz afla¤›da kalmas›
özellikle istendi¤inde (örnek olarak kapal› yüzme
havuzlar›),

• Daha ekonomik çözüm aray›fllar›nda tercih edilebilir.

Skimmerler havuz alan›n›n her 25 m2’sine bir adet
konulmal›d›r.

Bununla beraber tam say› havuzun flekli ile ve toplam su
debisine ba¤l› olarak hesaplan›p konulmal›d›r.

Havuzun Kullan›m yeri Denge Tank› Hacmi Havuz  Alan›

Katsay›s› (K) S:m2

Özel ev, jakuzi 0,06

Apt., Site 0,07 Denge tank›

4 y›ld›zl› otel 0,07 Hacmi, V:m3

Olimpik havuzlar 0,08 V= K.S

Havuz alan›na göre yap›lan denge tank› hesab›

fiekil 17.5 / SK‹MMER

DENGE HATTI

HAVUZUN ‹Ç‹

Pompa emifline

Yaprak sepeti

fiamandral› sedde

˜3
00

 m
m

˜1
35

 m
m

Havuzun max. su

seviyesi -0.15

Havuzun gezinti

platformu

Skinner ekseni 40 mm

2̃20 mm

0.00   
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17.2.4.  Havuz Makina Daireleri

Minimum net ölçü (Metre) olarak, galeri genifllikleri
afla¤›daki tabloda verilmifltir.

Havuz Filtreleme dairelerinin büyüklü¤ü Tablo
17.6‘da verilmifltir.

Havuz denge tankl› ise:

Hesaplanm›fl denge tank›n›n hacmi (VD):

Denge tank›n›n yüksekli¤i (HD) = 1.5 m

Denge tank›n›n net alan› (SD) = VD/1.5 m2 olacakt›r.

Duvar kal›nl›klar› ilave edilecektir.

Notlar:

1. Havuz makine daireleri yüksek tavanl› ve ferah
yerler olmal›d›r. Varsa galeriler de genifl ve
yeterince yüksek olmal›d›r.

2. Makine dairesine çok rahat ulafl›labilmelidir.
Gemici merdiveni ile girifl seçimi ise son çare
olmal›d›r.

3. Makina dairesi ve galerilerde rutubetin etkisini
yok etmek amac›yla pencere, kanal, kuranglez

gibi imkanlar› kullanarak havaland›r›lmal›d›r.

4. Makina dairesi çok iyi, galeriler de yeterince
ayd›nlat›lmal›d›r.

5. Pompalar, elektrik tablolar›, lamba ve
transformatörler hatta havuzun betonarme
demirleri elektrik kaçaklar›na karfl›
topraklanmal›d›r.

6. Havuzun doldurulmas› ve eksilen suyun ikmali:

a) fiehir suyu, artezyen, kuyu, nehir ve göllerden
tatl› su ile,

b) Deniz suyu ile (tuzlu su)

Havuzlar ilk defa doldurulurken su filtreden
geçirilir. Bilahare eksilen su denge tank›na su
denge tank›na veya skimmere bir otomatik
flamand›ra ile al›n›r.

7. Havuzun boflalt›lmas›:

Havuzlarda ideal olarak istenilen flekil havuzun
dip vanas› aç›ld›¤›nda suyun kanala tabii olarak
akmas›d›r.

Makina dairesinde üstü aç›k olarak infla edilecek
bir rögar do¤rudan kanalizasyona ba¤l› ise:

a) Havuzun boflaltma suyu,

b) Filtrenin ters olarak y›kanmas› s›ras›nda
ak›t›lacak büyükçe miktardaki su,

c) Makina dairesindeki s›z›nt› sular› bu rögarda
toplan›p kanala gidecektir.

Makine dairesindeki rögar tabii ak›fla sahip
de¤ilse, rögara bir pis su pompas› koyarak suyu
ötedeki ve yukar› kottaki baflka bir kanala sevk
etmek gerekir.

Tablo 17.6 / HAVUZ F‹LTRELEME DA‹RELER‹ BÜYÜKLÜ⁄Ü

Özel ev Apartman, Olimpik havuz,

havuzu site havuzlar› 5 y›ld›zl›

otel havuzu

Havuzun max. Su devir Su devir Su devir

Su hacmi (m2) süresi 8 saat süresi 6 saat süresi 4 saat

50 0.65 0.70 0.75

300 0.75 0.87 0.90

600 0.85 1.00 1.10

1000 1.00 1.10 1.20

2000 1.10 1.20 1.25

3000 1.25 1.30 1.35
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fiekil 17.7 / YÜZME HAVUZU PLANI
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fiekil 17.8 /  YÜZME HAVUZU MEKAN‹K TES‹SATI

fiekil 17.9 /  MAK‹NE DA‹RES‹NDE TAB‹‹ G‹DERL‹ RÖGAR MEVCUT DE⁄‹L ‹SE DENGE TANKI
G‹R‹fi‹ HAVUZ GEZ‹NT‹ ALANINDAK‹ MENHOLDEN OLACAKTIR.

3/6”

fiEBEKE KUYUSU

KUM F‹LTRES‹NE G‹D‹fi ∅ 650

KLOR‹NATÖR
8 kg : ASTRAL

ELEKTRO F‹Z‹K BAUT

HAVUZ BESLEMELERA ∅ 50mm

S‹RKÜLASYON
POMPASI (ASIL) - (YEDEK)
17 m3/h - 17 mss - 1.5 kW:

KUM
F‹LTRES‹
∅ 650 mm

GENERAL WATER

PLAKALI EfiANJÖR

VAKUM ∅ 63

TERS YIKAMA HATTI ∅ 50 mm

RÖGAR DENGE TANKI D‹P SÜZGEC‹NDE EM‹fi ∅ 63 mm

D‹KKAT:
Denge tank› tafl›ma borusu
makine dairesi d›fl›na at›l›yorsa
tanka makine dairesinden
irtibat penceresi aç›labilir.
Aksi takdirde tanka taflma
borusu konulmaz ve gezinti
kotundan irtibat kapa¤› ile girilir.

RÖGAR

11/2”
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fiekil 17.10 / TRAVERTEN HAVUZ TAfiMA DETAYI

fiekil 17.11 / HAVUZ TAfiMA DETAYI SERAM‹K BORDÜRLÜ DALGA SÖNDÜREN T‹P

min. 175 mm. ˜ 245 mm. ˜

12
0m

m
 ˜

 

25

PP IZGARA
30

 m
m

SERAM‹KA 0.00

A-0.25

BE TE BEBE TE BE
veya

SERAM‹K

HAVUZ

SIZDIRMAZLIK KATKILI SIVA

KANAL

BEYAZ BE TE BE
13 X 13 mm

156 mm

201 mm

196 mm
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17.2.5.  Yüzme Havuzu ve Çevresinde Can

Emniyeti ‹çin Kurallar

1. Yüzme havuzu çevresi ve günefllenme alanlar›nda
kaymay› önleyici zemin kaplama malzemesi
kullan›lacakt›r.

2. Yüzme havuzu içerisinde ve çevresinde köfleler
ovallefltirilecek ve emniyet basamaklar›
yap›lacakt›r. Havuzun en s›¤ yerinde ve derinli¤in
de¤iflti¤i her kademede derinlik belirtilecektir.

3. Yüzme havuzu ve suyunun devaml› temizli¤ini
sa¤layan mekanik ve kimyasal ar›tma tesisi ile
birlikte havuz suyunun boflaltma sisteminde
gerekli önlemler devaml› olarak al›nacakt›r.

Havuzun tahliyesi s›ras›nda ve havuzda suyun
normal seviye alt›nda bulunmas› veya hiç su
olmamas› durumunda havuzun kullan›lmamas›
için havuz etraf›nda girifli önleyici mimari
tedbirler al›nmal›d›r.

4. Yüzme ve süs havuzlar›n›n çevresi geceleri
ayd›nlat›lacak ve güvenlik alt›na al›nacakt›r.
Yüzme havuzunun ayd›nlat›lmas›nda zay›f
ak›ml› (tercihen 12 volt) enerji kullan›lacakt›r.

5. Umuma ait ve turistik tesislerdeki yüzme
havuzlar›nda çocuklar için 35 cm derinli¤inde

ayr› bir çocuk havuzu gerçeklefltirilmelidir.

6. Yüzme havuzu bulunan tesislerde an›nda
müdahale yap›labilmesinin temini için ilk yard›m
odas› yap›lmal›d›r.

7. Is›tmal› kapal› yüzme havuzlar› ile termal
havuzlarda su s›cakl›¤› uygun yerlerde
belirtilecektir.

17.2.6. Elektrik Tesisat›

1. Havuzdaki pompalar, bas›nçl› hava kompresörü
220/380 V ile beslenmelidir.

2. Sualt› ayd›nlatma lambalar› 12 ≈ 24 volttur. Sualt›
lambalar› 50 - 150 - 300 Watt seçilebilir.
Genellikle 300 W lambalar tercih edilmektedir.
300 W lambalar çok iyi bir ayd›nlatma için 4
metre, iyi bir ayd›nlatma için 5 metrede bir
aral›klarla yerlefltirilmelidir.

3. Havuzlarda elektrik kaça¤›na karfl› çok etkin
tedbirler al›nmal›d›r. Çok ciddi bir topraklama
hatt› çekilmeli ve tüm motor, tablo ve elektrikli
cihazlar buna ba¤lanmal›d›r.

4. Transformatörler müstakil sigortalarla emniyete
al›nmal›d›r. 12 V ile çal›flan lambalar›n
transformatörleri lamban›n çok yak›n›na

fiekil 17.12 / HAVUZLARDA T‹P‹K B‹R KES‹T VE YAPILACAK ‹fiLER

ULTRAV‹YOLE IfiINLARINA
DAYANIKLI PVC IZGARA

HAVUZ KENAR MERMER‹ (Mimare detaya ba¤l›)

A-1.25 m (genifllik... 8-10 cm yaz›lmas› ihtiyaridir.)

D‹P SÜZGEC‹ YER‹

SÜZGEÇ

r=15-20 cm

A-SU KOTU

Havuz taban betonunda dip
süzgecinin konulaca¤›
yerden makine dairesine
kadar infla edilecektir.

- Havuzda taflma çepeçevre ve her noktadan olmal›d›r.

- Havuz kenar mermerinde dere yap›lmal›d›r.

- Kenar mermerinin alt›ndan su kaça¤› olmamal›d›r.

Aksi takdirde pompalar durunca su seviyesi düflecektir.

4 A+Ü PVC TAfiMA BORUSU

10 A+Ü BETON GEÇME PARÇASI

10 A+Ü BETON GEÇME PARÇASI

GALER‹ GEN‹fiL‹⁄‹ (80 - 130 cm)

SIZDIRMAZLIK

HAVUZ PERDES‹ (Betonarme)

En az iki kat kat katk›l› s›va
yap›lmal›d›r. (1-1.5 cm)

Betonarme harc› içinde s›zd›rmazl›k
için katk› maddeleri bulunmal›d›r. 
Tekni¤e uygun bir vibratör
kullan›lmal›d›r. Harçta agraga ve
kullan›lan suyun sertlik PH ve tuzluluk
durumu Betonarmeye uygun olmal›d›r.

Havuz hacmi ile orant›l›

LAMBA YUVASI
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konulmal› veya çok az say›da lamban›n bir arada
yak›labilmesi ya da her lamban›n müstakilen
kumanda edilebilmesi tercih edilmelidir.

17.3. HAVUZUN ‹NfiAAT VE MAL‹YET‹N‹N %

OLARAK DÖKÜMÜ

Plan, tasar›m ve harfiyat 5

Betonarme demiri 5

Betonarme döfleme 15

Betonarme perde (duvarlar) 20

Boru tesisat› 15

Seramik, BTB - vinil kaplama 10

Havuz kenar› ve yak›n çevresi platform malzemesi 5

Filtre malzemesi 15

Havuzun muhtelif bitim iflleri 7

Testler ve iflletmeye alma                                       3

Toplam % 100 

17.4. YÜZME HAVUZU SUYU ISITILMASI

‹Ç‹N ISI DE⁄‹fiT‹R‹C‹ SEÇ‹M‹

Yüzme havuzu ›s›t›lmas› için plakal› ›s› de¤ifltirgeci
seçiminde, tüm havuzun ›s›t›lmas›ndan çok,
yenilenen suyun ›s›t›lmas› ve baz› ›s› kay›plar›n›n
karfl›lanmas› için gerekli enerji miktarlar› dikkate
al›n›r. S›cakl›k dengesinin kurulmas› için gerekli süre
ise 24 saatten az olmamal›d›r.

Is› kay›plar›na ba¤l› olarak ölçülendirilen plakal› ›s›
de¤ifltirgecinin, havuz su s›cakl›¤›n› istenilen de¤ere
ç›karma süresi ayr›ca kontrol edilmelidir.

Havuz suyunun yenilenmesi gere¤i oluflan ›s›
kay›plar› afla¤›da verildi¤i gibi s›ralanabilir:

1. Su yüzeyinden buharlaflma kayb›.

2. Taflan su ve nemli yüzeylerden buharlaflma kayb›.

3. Tafl›n›m ve ›fl›n›m ile hava ve çevreye kay›plar.

4. 1. ve 2. K›s›mdaki nedenlerden dolay› kaybolan
suyun tamamlanmas› esnas›nda gerekli ›s›.

5. ‹nsan sa¤l›¤› için havuz suyunun belirli bir
oranda de¤ifltirilmesi esnas›nda yenilenen
miktardaki suyun, havuz su s›cakl›¤›na
yükseltilmesi için gerekli ›s›.

Buharlaflma, havuz suyu s›cakl›¤›nda buhar doyma
bas›nc› ile ortam havas› k›smi buhar bas›nc›
aras›ndaki farka ba¤l›d›r.

Tablo 17.13’de yayg›n kullan›mda karfl›lafl›lan buhar
bas›nç de¤erleri özetlenmifltir.

Ara de¤erler interpolasyon ile elde edilebilece¤i gibi

buhar tablolar›ndan da bulunabilir.

Afla¤›da yüzme havuzu suyunun ›s›t›lmas› amac›yla
gerekli ›s› enerji miktar›n› hesaplamak için yeterli
yaklafl›m› yapabilecek eflitlik verilmifltir.

Q = FA . S .(Pt -Pp)

Burada;

Q:Is› yükü (kcal/h)

FA:Çevre faktörü

Kapal› yüzme havuzu için, FA = 8500

Örtülü yüzme havuzu için, FA = 24000

Aç›k yüzme havuzu için, FA = 30000

S:Havuz yüzey alan› (m2)

Pt: Havuz suyu s›cakl›¤›nda buhar doyma bas›nc›
(kg/cm2)

Pp:Ortam havas› k›smi buhar bas›nc› (kg/cm2)

Örnek:

Kapal› yüzme havuzu FA =8500

Havuz yüzey alan› S = 400 m2

Su s›cakl›¤› Ts = 20°C..............

Pt =0,034 kg/cm2

Çevre flartlar› Th=28°C, RH=%70...........

Pp =0.027 kg/cm2

Tablo 17.13
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Buna göre ›s› gereksinimi,

Q=8500 . 400 . (0,034 - 0,027)

Q=23800 kcal/h bulunur. Daha sonra bu ›s› yükünü
karfl›layacak özelliklerde plakal› ›s› de¤ifltirgeci
seçilir.

Bu amaçla, de¤iflik ›s›tma (kazan) suyu s›cakl›klar›
için plakal› ›s› de¤ifltirgeçleri seçim tablosu Tablo
17.14’de verilmifltir.

Tablolar, 25°C havuz suyu s›cakl›¤›na göre
haz›rlanm›fl olup ›s› de¤ifltirgecinin ›s›tma  suyu
devresindeki bas›nç düflümü 3 mSS’dur.

Tablo 17.14 / PLAKALI ISI DE⁄‹fiT‹RGEC‹ KAPAS‹TES‹ (*1000 kcal/h)

YÜZME HAVUZU ÖRNEK MEKAN‹K TES‹SAT PLANI

V VAKUM EKSEN KOTU _0.35
L LAMBA EKSEN KOTU _0.65
HB HAVUZ BESLEME EKSEN KOTU _1.00

HDS HAVUZ D‹P SÜZGEC‹
DDS DENGE TANKI D‹P SÜZGEC‹
SDS SU DEPOSU D‹P SÜZGEC‹

S‹RKÜLASYON POMPASI 1 ASIL + 1 YEDEK

14 m3/h _15mss_1,1 kW FIBERPOOL

KLORINATÖR 2,5 Kg. HAYWARD

KUM F‹LTRES‹ ∅ 800 GENERAL WATER

1

3

2

* ÖLÇÜLER cm

* HAVUZ SU TAfiMA KOTU 

± 0,00 OLARAK  ALINMIfiTIR.


