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Tüm haklar› UHE’ ne aittir. ‹zinsiz k›smen veya tamamen yay›nlanamaz.
Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu’nca UHE-2 in (Ocak 1997) revizyonu olarak haz›rlanm›fl ve

UHE Yönetim Kurulu’nca kabul edilerek yay›m›na karar verilmifltir.
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Geçerli Oldu¤u Alan:
Bu talimat, özel yüzme havuzlar› için UHE‘ nin etki alan›nda
geçerlidir. Genel kullan›ml› havuzlar› kapsamaz.

Amaç:
Bu talimat özel kullan›ml› yüzme havuzu suyunun haz›rlanmas›
ve uygulamas› için genel esaslar› belirlemek amac›yla haz›rlanm›flt›r.
Havuzun büyüklü¤ünden ba¤›ms›z olarak, havuz içindeki ak›nt›ya,
boru hatlar› ve elektrik tesisat›na ve teknik ekipmanlar›n bulunaca-
¤› alanlara dikkat edilmelidir.

Eklemeler:
Bu konudaki teknolojik geliflmelerden do¤abilecek yeni fikirler UHE
teknik komisyonunca incelenip ilave edilebilir.

Direktifler:
Bu talimatta belirtilmeyen konularda havuz yap›m› ve iflletimi için,
ilgili di¤er UHE talimatlar›, TSE standartlar›, Bakanl›k, yerel yönetimler
ve ilgili odalar›n ç›kartt›¤› talimatlar dikkate al›n›r. TS 11899 ve
UHE-1 talimat›, daima bu talimata ra¤men, özel havuzlar içinde
geçerlidir ve tercihe göre esas al›nabilir.

‹çindekiler:
1. Kullan›c› Say›s› ve Yüzme Havuzunun Büyüklü¤ü.
2. Suyun Durumu Hakk›ndaki talepler.
2.1. Doldurma suyu için talepler.
2.2. Yüzme havuzu suyu için talepler.
3. Su Haz›rlama teknigi Sistem Ve Kapasite Seçimi.
3.1. Su haz›rlama tekni¤i.
3.1.1. Topaklama.
3.1.2. Filtrasyon.
3.1.3. Dezenfeksiyon, Oksidasyon.
3.1.4. Is›tma.
3.1.5. ‹nceltme.
3.1.6. PH de¤erinin ayarlanmas›.
3.1.7. Havuz taban›n›n temizlenmesi.
3.2. Kapasite Seçimi
3.2.1. Az yükte.
3.2.2. Orta yükte.
3.2.3. Çok yükte.
4. Havuz ‹çi Sirkülasyon Sistemleri.
4.1. Amac›n Belirlenmesi.
4.2. Su ak›fl›n›n Temelleri.
4.3. Su Girisinin Modelleri.
4.4. Su dönüflünün Modelleri.
4.4.1. Yüzey S›y›r›c›.
4.4.2. Taflma Kanal› .
4.4.3. Üstten Taflmal› Sistemler ‹çin Rezerv Depo.
4.4.4. Duvar ve Taban ç›k›fllar›.
5. Teknik Ekipmanlar›n Yerlefltirilme Yeri.
5.1. Bölgenin Co¤rafi Konumu ve Durumu .
5.2. Yerlefltirme Yerinin Zemini.
5.3. Yerlefltirme Yerinde fiu Donan›mlar bulunmal›d›r.
6. Doldurma Suyu ve Su ‹lavesi.
6.1. Besleme fiekli.
6.2. Su ilavesi Miktar›.
7. Havuzun Boflalt›lmas›.
8. Boru Tesisat›.
8.1. Gerekler.
8.1.1. Genel.
8.1.2. Kalite.
8.1.3. Malzeme.
8.2. Doldurma Suyu Ba¤lant›s›.
8.3. Sirkülasyon Hatlar›.
8.4. At›k Su Hatlar›.
8.5. Is›tma Hatt›.
8.6. ‹laveler ‹çin Hatlar.

9. Elektrik Tesisat›.
9.1. Elektrik iç tesisat yönetmeli¤i ve Di¤er Kurallar.
9.2. Koruma Tedbirleri.
9.2.1. Koruma Alan›.
9.2.2. Kablo ve Hatlar.
9.2.3. Prizler.
9.2.4. Koruma alan› içinde dolayl› temaslarda kabul gören

güvenlik kurallar›.
9.2.5. Potansiyel Kumandas› ve Dengelenmesi.
9.2.6. Zay›f Ak›m ve Alçak Gerilim Düzenekleri.
9.2.7. Ölçme, Kontrol ve Kumanda Düzenekleri.
9.2.8. Kaçak Ak›m Koruma Salteri.
9.3. Koruma Alan› D›s›ndaki Güvenlik Düzenekleri.
9.4. Elektrik Tesisatç›s› ‹çin Öneri.
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fiart›: Her koflulda uygulanmas› mutlak zorunluluktur. Filtrasyon
havuzda gerekli berrakl›¤› sa¤lamak kofluluna ba¤l› olmak üzere,
filtre tank›, filtrasyon malzemeleri, tekni¤i ve boyutlar› aç›s›ndan
de¤isik kombinasyonlara aç›kt›r. Tercihlerde havuza iliskin özel
flartlar dikkate al›n›r. Sonuç itibariyle havuzda filtrasyonun
gereklerinin yerine getirilmesi ölçü için esast›r.

3.1.3. Dezenfeksiyon+Oksidasyon
Suya dezenfeksiyon maddeleri öncelikle klor ve klor bilesikleri
verilir ve böylece bakteriler, yosunlar öldürülebilir ve suda boflta,
etkili dezenfeksiyon maddeleri fazlal›¤› kal›r. Klor ile dezenfekte
edilen özel havuzlarda aktif klor miktar› tercihan 0.3-0.6mg/l
olmal›d›r. Bu deger hiçbir kosulda 1.5 mg/l yi asamaz.
Dezenfeksiyon güvenli¤inin sa¤lanabildi¤i tesis koflullar› esas
itibariyle miktar aç›s›ndan belirleyicidir. Yeni kurulan tesislerde en
çok 1.5mg/l de¤erinde yeterli dezenfeksiyon güvenli¤i sa¤lanm›s
olmal›d›r.
fiart›: Her koflulda uygulanmas› mutlak zorunluluktur. Seçilecek
Dezenfeksiyon yöntemi afla¤›daki koflullar› sa¤lamal›d›r. Bu takdirde
farkl› yöntemler uygulanabilir.
1. Havuz suyu kendinden dezenfektan olmal›d›r.
2. Filtrelerin tutamad›g› kirlilik okside edici dezenfektanlarca yok

edilmelidir.
3. Uygulanan yöntemin yeterliligi kolayca test edilebilmelidir.

(Kullan›c› taraf›ndan)
Oksidasyon: Sudaki filtrasyon ile uzaklaflt›r›lamayan oksitlenebilir
ve organik maddeler, ozon veya klor gibi oksitleyici maddelerle
yok edilirler.
fiart›: Uygulanan dezenfeksiyon yöntemi yukar›daki islevi kars›lamak
üzere mutlak gerekliliktir. ‹htiyaca göre sürekli veya ihtiyaca ba¤l›
uygulan›r.

3.1.4. Is›tma
Suyun ›s›t›lmas› talebi genel olarak kapal› havuzlarda söz
konusudur. Aç›k havuzlarda bu talep ancak yüzme sezonunu birkaç
ay uzatmak içindir. Is›tma sirkülasyon sistemine yerlefltirilecek
uygun korozif olmayan ve kontrollü bir ›s› esanjörü ile sa¤lan›r.
fiart›: Tüketici talebine ve ihtiyaçlara ba¤l›d›r.

3.1.5. ‹nceltme
Suda artm›fl olan çözülmüfl maddelere ve tuzlara önlem olarak,
belirli miktarda su eklenmelidir, ki bu maddelerin etkisi azals›n.
Bunun için kullan›c› bafl›na 30 lt/gün.
fiart›: Ters y›kama sonucu oluflan su eksilmesi ve buna ba¤l› olarak
ilave edilen su (Di¤er kay›plar hariç); inceltmenin gere¤i olan su
miktar›n› karfl›lamad›¤› durumda sisteme su ilave edilir.
‹htiyac› ilaveten havuzda düzeltilemeyen su parametreleri de
belirler. Parametrelerdeki bozulman›n ileri durumlar›nda suyun
tümü ile yenilenmesi gerekebilir. Ayr›ca havuzlarda su y›lda
1 kez tümden yenilenmelidir.

3.1.6. PH Degerinin ayarlanmas›
Suyun pH de¤erinin dezenfeksiyon etkisi, Topaklama ve suyun
havuzu kullanana uyumu üzerinde önemli bir etkisi vard›r. Bunun
için belirli bir pH de¤eri aral›¤› kontrolle (düzeltme) sa¤lanmal›d›r.
Havuzda pH de¤eri 7,2-7,6 aral›¤›nda olmal›d›r.
fiart›: Her koflulda uygulanmas› mutlak zorunluluktur. Suyun pH
de¤eri kullan›m süresince en az günlük kontrol edilmelidir. 6.8 -
7.8 genifl aral›¤› s›n›rlar›nda olmal›d›r.

3.1.7. Havuz taban›n›n ve duvarlar›n›n temizlenmesi
Havuz taban›na çöken maddelerin uzaklaflt›r›lmas› normal
sirkülasyon ak›m›yla yeterli derecede sa¤lanamaz. Bunun için
uygun havuz taban› temizleme cihazlar› kullan›lmal›d›r. Do¤rudan
pompa emis (Vakum) hatt›na ba¤lanan veya kendinden emiflli
tipler kullan›labilir. Di¤er dip temizleme yöntem ve cihazlar› ilede
baflar›l› olunabilir. Ayr›ca havuz duvarlar›, taflma kanallar›, yüzey
s›y›r›c› donan›m ve rezerv depoda düzenli olarak temizlenmelidir
fiart›: Havuz taban›, duvarlar›, taflma kanallar› ve rezerv depo
daima temiz olmal›d›r. Kapal› havuzlarda min. Haftada bir, Aç›k
havuzlarda iki günde bir ve ilaveten ihtiyaç oldukça yap›lmal›d›r.

1. KULLANICI SAYISI VE YÜZME HAVUZUNUN BÜYÜKLÜ⁄Ü
Hijyenik kurallara uygun bir havuz suyunu haz›r tutabilmek için,
su haz›rlama düzene¤inin büyüklü¤ü ve donan›m›; suyu kirletici
faktörlere, öncelikle kullan›c› say›s›na, iflletme flartlar›na ve havuz
büyüklü¤üne göre düzenlenmelidir. Bundan baflka, örne¤in yüzme
havuzunun, yap› flekli ve konumu (aç›k ya da kapal›) ve s›cakl›¤›
ve d›fl etkiler (Çevre faktörü) gibi flartlar›na da dikkat edilmelidir.

Özel havuzlar için genel kullan›ml› yüzme havuzlar›n›n aksine,
bireysel kullan›m, aile fertlerinin kullan›m› kural olarak say›l›r.
Misafir veya ev personelinin ara s›ra olan kullan›mlar› su haz›rlama
düzene¤inin ölçülerini etkilemez.

Özel kullan›m için olan yüzme havuzlar›n›n büyüklü¤ünde ve
derinli¤inde bir s›n›rlama yoktur. Ancak derinlikten kaynaklanan
riskler güvenlik ve kapasite aç›s›ndan dikkate al›nmal›d›r.

2. SUYUN DURUMU HAKKINDAK‹ TALEPLER

2.1. Doldurma suyu için talepler
Doldurma suyu genel hijyenik içme suyu özelliklerine sahip olmal›
yani mikroplardan ar›nd›r›lm›fl ve sa¤l›¤a zarar verebilecek bir
özellik bulundurmamal›d›r. Genel olarak flehir flebeke suyu
kullan›l›r. Örne¤in demir ve mangan ba¤lant›lar›n›n ve karbonat
sertli¤inin fazla olmas› durumunda özel bir haz›rlamaya ihtiyaç
duyulabilir.

2.2. Yüzme havuzu suyu için talepler
Özel yüzme havuzlar›ndaki su genel olarak geçerli olan hijyeni
kurallar›na uymal›d›r. Bunun yan›nda kullan›c› ve malzeme için
uygun, berrak, hijyen, yüzmeye davet eder ve s›cakl›¤› iyi
ayarlanm›fl olmal›d›r.
Su; havuz kullan›ma haz›r oldu¤u sürece bu özelli¤i tafl›mal›d›r.
Sirkülasyon hatt›, dezenfeksiyon, su eklemesi ve dip temizli¤i ile
suyun kalitesi korunmal›d›r. Zaman zaman yo¤un kullan›m ve
çevrenin olumsuz tesirinin artmas› havuz tekni¤inde kal›c› bir etki
b›rakamamal›d›r.

3. SU HAZIRLAMA TEKN‹⁄‹ S‹STEM VE KAPAS‹TE SEÇ‹M‹

3.1. Su haz›rlama tekni¤i
Yüzme havuzu suyu haz›rlama tekni¤i, filtrasyon, dezenfeksiyon,
ölçüm ve kontrolün gereklerini karfl›layacak ölçüt ve usullerin her
birini kapsamal›d›r,

3.1.1. Topaklama (Flokulasyon)
Topaklama sudaki partiküllerin filtrasyondan, özellikle kum
filtresinden önce topaklaflmas›n› sa¤lar. Özel havuzlarda kullan›lan
h›zl› kum filtresinin çok kullan›mdan ve yap›lar›ndan dolay› yeterli
berrakl›kta filtrasyon sa¤layamamas› nedeni ile yani filtre etkisini
desteklemek için kullan›l›r. Baz› durumlarda topaklama filtre
yata¤›n›n yap›s›na ve topaklar›n parça büyüklü¤üne göre sürekli
kullan›labilir. Topaklama, Filtrasyon için daha büyük yük ve daha
h›zl› t›kanmay› ifade eder. Filtre imalatç›s›n›n özel kullan›m
talimatlar›na dikkat edilmelidir.
Gere¤inde özel havuzlarda ilem çökeltme amaçl› olarak dogrudan
havuzun içinde de uygulanabilir. Sonucunda çökelme isleminin
sonucu dip temizli¤i ile sistemden uzaklaflt›r›lmal›d›r.
fiart›: Sürekli uygulanabilir veya gere¤inde uygulan›r.

3.1.2. Filtrasyon
Filtrenin görevi havuzdaki kirlilikleri uygun iyi bir filtre ortam›ndan
geçirerek sudan uzaklast›rmakt›r. Fitrasyonla beraber artan bir
direnç oluflturur. Üretici taraf›ndan verilen uygun zaman aral›klar›yla
temizlenerek (Ters y›kama) filtre pisliklerden ar›nd›r›lmal›d›r. Nihai
tüketiciye yap›lan sat›fllarda filtre materyalleri (Quarz kumu ve
çak›l›), filtre tesisinin ayr›lmaz parças›d›r. Kum filtrelerinde filtrasyon
h›z› <50m/h olmal›d›r.
Tersy›kama için 50-60m/h su h›z› sa¤lanmal›d›r. Su haz›rlama
tekni¤inde amaca uygun filtre (Kum, bims, aktif karbon, kartufl
vb.) bulunmak zorundad›r. Seçilen filtre Tablo 1 de belirlenmifl
kapasiteyi sa¤lamal›d›r.

3

N

A
TIONAL POOL INSTIT

U
T

E

U
LU

SAL HAVUZ ENST‹TÜSÜ



3.2. Kapasite Seçimi
Genel kullan›ml› yüzme havuzlar›na göre özel kullan›ml› yüzme
havuzlar›n› k›yaslad›g›m›zda, az ve devaml› olmayan flekilde
kullan›c› yüküne sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. Bunun için su
haz›rlama düzene¤inin minimum besleme ak›m›n› (Q m3 olarak)
havuz büyüklü¤üne (V= Hacim, m3) ve sirkülasyon zaman›na
göre ayarlamak amaçlanmal›d›r.

Q= V / t [m3 / h]

Zaman zaman uygun olmayan çevre etkileri ve geçici ilave
yükleme için yeterli bir rezerv kapasite dikkate al›nmal›d›r. Özel
havuzlar için ortalama sirkülasyon periyodu 5-6 saat olarak
al›nabilir.

3.2.1. Az yüke; Çok az miktarda 1-2 ek havuz kullan›c›lar› (Misafir),
havuz çevresinde az miktarda a¤aç, bitki ve toz kayna¤› olan 5
kifliden az fertli aileler dahil edilebilir.

3.2.2. Orta yüke; 5-8 kisilik aileleri, ek olarak günlük yaklafl›k 3-
6 havuz kullan›c›s› misafir, çevre faktörünün orta düzeyde etkili
oldu¤u havuzlar dahil edilebilir.

3.2.3. Çok yüke; 9 kifliden çok fertli kalabal›k aileler, ilaveten
günlük 7den daha fazla havuz kullan›c›s› misafir ile yüksek çevre
etkisi girer.

Orant›sal olarak büyük havuzlar, aile çevresinde genelde çok
fazla yüklenmezler. Böylece sirkülasyon zaman› biraz daha fazla
seçilebilir (yaklafl›k 8 saate kadar). Muhtemel olarak daha fazla
yüklemeye maruz kalacak küçük havuz hacimleri daha k›sa
sürelerde yaklafl›k 3-5 saatte sirkülasyon yap›lmal›d›r.

Yeterli iyilikte bir havuz içi sirkülasyonu, etkili ›s›tma ve taban
temizleme cihaz›n›n kullan›m› sebeplerinden filtrasyon kapasitesi
5 m3 / h 'den küçük seçilmemelidir. E¤er haz›rlama düzeninin
boyutland›r›lmas›, ilgili havuz yükü ve suyun durumu izin verirse,
sistem aral›kl› olarak çal›flt›r›labilir.

E¤er bir havuz geçici olarak yüksek yüke veya beklenenden fazla
olarak uygunsuz çevre etkilerine maruz kal›rsa, sistem muhakkak
sürekli çal›flt›r›lmal› ve pH de¤erinin özel ölçülerinde, yeterli
dezenfeksiyon maddesi eklenmesinde ve filtre sisteminin verilerine
göre Topaklama maddesinin kullan›lmas› da gündeme
gelmelidir.

4. HAVUZ ‹Ç‹ S‹RKÜLASYON S‹STEMLER‹

4.1. Amac›n Belirlenmesi
Yüzme havuzu, su haz›rlama düzenekleri ve sirkülasyon hatlar›yla
bir devre oluflturur. Havuza giren pis maddeler sürekli olarak d›flar›
tafl›nmal› ve yok edilmelidir. Ayn› zamanda dezenfeksiyon maddesi
yeterli konsantrasyonda havuza düzenli olarak da¤›t›lmal›d›r.

4.2. Su ak›s›n›n Temelleri
Havuz içi sirkülasyonu a¤›rl›kla su giris ve ç›k›fllar›n›n say›s›,
ölçüleri, form ve düzeniyle belirlenir.

Boru hatlar›ndan havuza giren su girdap oluflmas›na ve bunun
arac›l›¤›yla dezenfeksiyon maddesinin da¤›lmas›na neden olur.

Bu amaç için bu girdaplar yararl›d›r. Yani havuzun tümünde
mükemmel bir kar›fl›m sa¤lanmal› kör noktalar kalmamal›d›r.

Girifl ve ç›k›fl a¤›zlar› flöyle düzenlenmelidir. K›sa devre ak›nt›lar›n›n
ve su rulolar›n›n oluflmas› önlenmelidir. Temiz olmayan maddelerin
ve dezenfektanlar›n eflit da¤›l›m› sa¤lanmal›d›r.

4.3. Su Giriflinin Modelleri
Havuz taban›nda veya havuz duvarlar›ndaki girifl a¤›zlar›n›n
düzeni (a¤›rl›kla) yatay veya düfley su girifli do¤rultular› oluflturur.
Havuz içi sirkülasyonu hacimsel bir da¤›t›m ve bunun için gerekli
say›da girifl gerektirir.

Havuzda her 8-14 m2 su yüzeyi için bir besleme öngörülmelidir.

Küçük havuzlar ve daha yüksek girifl h›zlar›n›n kullan›lmas›nda
bu de¤erlerden sapmalar gündeme gelebilir.

Havuz içi sirkülasyonunun süreklili¤i su girifl ve ç›k›fl ba¤lant›lar›n›n
ak›nt›s›n›n süreklili¤ini belirler. Bu, eflit uzunluktaki boru
ba¤lant›lar›n›n eflit ak›nt› yollar› prensibiyle yani "geyik boynuzu"
olarak adland›r›lan formda ya da afl›r› boyutland›r›lm›fl da¤›t›m
borusundan her a¤z›n tarak biçiminde dallanmas›yla olur. Afl›r›
boyutland›r›lm›fl (Kolektör) boru seçene¤i çok küçük ak›nt› h›zlar›nda
(< 0.5 m/s) eflit boyutlu ç›k›fllar› olan bir kolektöre denk gelir.

4.4. Su dönüflünün Modelleri
Görece olarak daha fazla kirlilikle yüklenen üst su tabakalar›, su
haz›rl›k tekni¤indeki ak›fl kapasitesinin (Sirkülasyon) en az %50
'sini oluflturmal›d›r (yüzey temizlemesi). Bu oran mümkün oldu¤unca
%100’e ç›kart›lmal›d›r. Oran %100’e yaklaflt›kça su haz›rl›k
tekni¤inin verimlili¤i artar ve daha kaliteli havuz suyu elde edilir.
Su yüzeyindeki temizleme ifllemi, taflma kanal› veya yüzey s›y›r›c›s›
(skimmer) arac›l›¤›yla olur.

Dipteki havuz suyu emifli tabana çökmüs maddelerin
uzaklaflt›r›lmas›nda fazlaca etkili de¤ildir. Bu amaca yönelik taban
alan›n›n dip temizleyici cihazlarla düzenli aral›klarla temizlenmesi
gerekir.

4.4.1. Yüzey S›y›r›c›
Yüzey s›y›r›c› (skimmer) havuz duvarlar›nda su seviyesine göre
ayarlan›r.
Her 35 m2 su yüzeyi için bir adet skimmer kullan›lmal›d›r.
Havuzun formu, rüzgar yönü ve yüzey ak›fl› dikkate al›nmal›d›r.
özel hallerde daha çok skimmer gerekli olabilir. Sistem, havuzdaki
su eksilmesini h›zla karfl›layacak bir düzene¤e sahip olmal›d›r.

4.4.2. Taflma Kanal›
Havuz kenar›nda su taflmas›n› sa¤layacak biçimde taflma kanal›
planlanmal›d›r.
Bu, taflma kenar›n›n tüm uzunluk boyunca tam olarak eflit kot
gerektirir. Kullan›lan toleranslar taflma kanal›n›n yap› malzemesine,
kaplama ve yap› tarz›na uygun olarak ±2 mm' yi aflmamal›d›r.
Taflma kanallar› planlan›rken pis çevre suyunun do¤rudan rezerv
depoya ulaflmas›n› engelleyecek önlemler al›nmal›d›r.

4.4.3. Üstten taflmal› Sistemler için Rezerv Depo
Rezerv depo havuzu kullanana ve dalgalara göre de¤iflen
miktarda at›lan suyun depolanmas›na ve dengelenmesine yarar.

ÖZEL HAVUZLAR ‹Ç‹N UHE TAL‹MATIUHE-2
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Tablo 1. Havuz hacmine ve havuz yüküne bagl› minimum sirkülasyon periyodu seçim tablosu.

Sirkülasyon periyodu (Saat)Havuz Yükü

30 m3 'e kadar

Sirkülasyon periyodu (Saat) Sirkülasyon periyodu (Saat)

30-50 m3 50 m3 üzeri
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5.3.3. Filtre ters y›kama ç›k›fl›.

5.3.4. Havuzun boflalt›lmas› için gider ve vana.

5.3.5. Elektrik ak›m› temini ve ayd›nlatma.

5.3.5.1. Kurallara uygun elektrik ak›m› temin edilip, yerlefltirme
yerindeki cihazlar›n her biri aç›l›p kapanabilir olmal›d›r. Bu alanda
elektrik iç tesisat yönetmeli¤ine uyulmal›d›r.

5.3.5.2. Yeterli ayd›nlatma. Havuz içinde 350-500 lm./m2, Makine
dairesi ve galerilerde yeteri kadar.

5.3.5.3. Yeterli havaland›rma (girisfl ve ç›k›fl), gere¤inde cebri.

5.3.5.4. Elektrik prizi (bak›m için)

5.3.6. Cihazlar›n kurulmas› ve yerlefltirilme yerinin yap›m›nda
gürültüyü azaltmak için gerekli önlemler al›nmal›d›r.

6. DOLDURMA SUYU VE SU ‹LAVES‹

6.1. Besleme fiekli
Doldurma suyu beslemesi filtreden önce serbest ak›fll› olarak
rezerv depo veya skimmerden yap›lmal›d›r.

6.2. Su ilavesi Miktar›
Havuz kullan›c›s› bafl›na günlük 30 litre.

7. HAVUZUN BOfiALTILMASI ( EN AZ DN 50 [2"] )
Boflaltma olana¤› olarak havuz taban›ndan serbest ak›fl yoluyla
bir at›k su hatt›na ç›k›s öngörülmelidir. Daha yüksekteki bir at›k
su hatt› ve ona göre yap›lan tesisatta, havuz, bir filtre pompas›n›n
(üretici verilerine göre) yard›m›yla boflalt›labilir veya boflaltma
pompal›, otomatik seviye kontrollü ve çek-valf korumal› bir pompa
çukuru gereklidir.

8. BORU TES‹SATI

8.1. Gerekler.

8.1.1. Genel
Havuza giren ve ç›kan tüm hatlar için mevcut norm ve talimatlar
dikkate al›n›r. Bunun d›fl›nda yöresel kurallar da varolabilir.
Örne¤in özel verilere göre düzenlenmifl (su koruma bölgesi gibi)
yöresel talimatlar bulunabilir.

Boru ba¤lant›lar› s›zd›rmaz olmal›d›r. Özellikle sonradan ulafl›lmaz
durumda olacak emme ve basma hatlar› cihazlara ba¤lanmadan
önce s›zd›rmazl›¤a karfl› bir bas›nç denemesine tabi tutulmal›d›r.
Testlerde normal bas›nc›n minimum 3 kat› yükleme yap›lmal›d›r.

Boru ba¤lant›lar› mümkün oldu¤unca k›sa ve do¤ru biçimde
düzenlenmelidir. E¤er boru dirençlerinin (kay›plar›n›n) azalt›lmas›
veya t›kanma tehlikesi söz konusu ise aç›lar yumuflat›larak
uygulanmal›d›r.

Hatlar›n kullan›m flekline göre boru k›vr›mlar› yukar›ya (hava
torbalar›) veya afla¤›ya (su torbalar›) do¤ru uygunsuz, istenmeyen
etkiler yapabilir ve bunlar engellenmelidir.

Boru ba¤lant›lar›n›n sabitlenmesi ve tak›lmas›na malzemeye,
s›cakl›¤a, d›fl yüklemeye (örn. toprakl› doldurma) göre özel
talepler getirilmelidir.

8.1.2. Kalite
Malzeme ve hatt›n kullan›m tarz›na uygun olarak TSE kalite
belgesine sahip olmal›d›r.

8.1.3. Malzeme
Hatlar›n kullan›m amac›na göre piyasadaki malzemelerden
seçme yap›l›r. Korozyon dayan›kl›l›¤›, iflletme s›cakl›¤›, mekanik,
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Deponun minimum ölçüleri su formülden ç›kar:

V=Vv+Vw+Vr+Vk
Vv= 75 x Kullan›c› say›s› lt.
Vw= 60 x A = lt. A= alan m2 ortalama 60 lt/m2 Dalgalanma
sonucu m2 su yüzeyi bas›na taflma miktar›. (Havuzun mimarisine
ba¤l› olarak 50 veya 70 lt. seçilebilir.
Vr= Filtre ters y›kama miktar› 6 dakika süre için 50-65 m/h h›zda
olmak üzere. (Üretici verilerine bak›n›z)
Vk= Kalan su ( Örne¤in Vk = 0.5xVr al›nabilir.)

Filtreye hava emilmemesi için minimum su yüksekli¤i yap›mc›
taraf›ndan verilmifl olmal›d›r (filtre temizli¤i için gerekli su miktar›
dikkate al›n›r). Rezerv depo su kontrol seviyesi Vr+Vk d›r.

Rezerv deponun hacmi dalgalar›n tafl›rd›¤› su miktar›ndan a¤›rl›kl›
olarak etkilenir. Bu de¤er de tam olarak belirlenemez.
Burada taflma olu¤unun flekli ve büyüklü¤ü, taflma ana artere
olan ba¤lant›lar›n›n say›s› önemli rol oynar. Ayr›ca ana arter kesiti
rezerv depoya dönen suyu en pik an›nda bile karfl›layacak
boyutta seçilmesi gerekir.

4.4.4. Duvar Ve Taban Ç›k›fllar›
Havuz iç dolas›m› için seçilen sisteme uygun olarak ç›k›s ag›zlar›
duvar veya taban yüzeylerinde düzenlenir. Kullan›c›lar›n emis
ag›zlar› taraf›ndan çekilmemesi için emisler en az 2 adet olmak
üzere hacimce dag›t›lm›s veya gereken sekilde düzenlenmis olarak
kullan›lmal›d›r. Malzemeler girdap olusturmayacak ve saç
tutmayacak sekilde olmal›d›r. Beher nozuldaki su ç›k›s h›z› en çok
3m/s olmal›d›r. Emis süzgeçlerindeki h› ise 0.5m/s yi asamaz.

5. TEKN‹K EK‹PMANLARIN YERLEfiT‹R‹LME YER‹

5.1. Bölgenin Co¤rafi Konumu ve Durumu

5.1.1. Yüzme havuzu suyu haz›rlama düzene¤i mümkün oldukça
havuzun yak›n›na yerlefltirilmelidir. Uzun hatlarda daha büyük
boyutlar›n seçilmesi gere¤i ve zorlu¤u vard›r.

5.1.2. Cihaz ölçülerine ve montaj, kullan›m ve bak›m için zorluk
olmayacak flekilde giriflin sa¤lanabilece¤i yeterli bir yerlefltirme
alan› ve yüksekli¤i öngörülmelidir.

5.1.3. Ekipmanlar›n bulundu¤u hacimde donma olmamal›d›r.
Buna özellikle aç›k havuzlarda dikkat edilmelidir.

5.1.4. Yerlefltirme yerinin konumu bir yandan yüzme havuzuna
di¤er yandan ›s›tma cihaz›na mümkün oldu¤unca k›sa ve do¤rudan
boru ba¤lant›s›na olanak vermelidir. Burada önemli olan havuz
sirkülasyon hatt›ndaki borular›n k›sa olmas›d›r.

5.1.5. Zeminin temiz tutulmas› kolay olmal›d›r. Zemin nemlili¤ine
karfl› önlem olarak, elektrikli aletler ve filtre tesisi beton bir kaide
ile birkaç desimetre yukar›da olmal›d›r.

5.1.6. Bu alanlarda do¤al veya cebri havaland›rma sa¤lanmal›d›r.

5.2. Yerlefltirme Yerinin Zemini

5.2.1. Düzene¤in yerlefltirme yerinin zemini temel olarak, pompalar›n
emme a¤›zlar›n›n havuz seviyesinin, 3 m' yi genelde geçmemek
üzere, daha afla¤›s›nda olacak flekilde seçilmelidir.

‹stisnai durumlarda özel önlemler al›narak düzenek daha yükse¤e
yerlefltirilebilir. Bu özel tedbirler, özellikle maksimum yerlefltirme
yüksekli¤i, özel durumda üretici taraf›ndan aç›kl›¤a kavuflturulmal›d›r.

5.3.Yerlefltirme Yerinde Su Donan›mlar bulunmal›d›r.

5.3.1. fiebeke su ba¤lant›s›, hortum ba¤lant›s› ile beraber

5.3.2. S›z›nt› ve temizleme sular›n›n uzaklaflt›r›lmas› için zemin
rogar ba¤lant›s› en az 2.1/2”



mukavemet ve iflletme tekni¤i önemli seçme kriterleridir. Genel
olarak PVC, PE, PP gibi malzemeler kullan›l›r. Birbiriyle uyumsuz
malzemelerle yap›lan kar›fl›k tesisatlardan kaç›n›lmal›d›r.
Korozyon ve metal iyonlar›n›n zenginleflmesini önlemek için
plastik malzeme tercih edilmelidir.

8.2. Doldurma Suyu Ba¤lant›s›
Ba¤lant› do¤rudan havuza giden besleme hatlar›na ve rezerv
depoya yap›labilir. Do¤rudan besleme hatt›na yap›lacak
ba¤lant›larda filtrenin bas›nç alt›nda kalmamas›na dikkat
edilmelidir.
Doldurma suyu hatt› yap›n›n ana su besleme hatt›ndan daha
küçük kesitli olmal›d›r. Filtrenin bulundu¤u yerdeki kontrol yeri en
az [1/2"] olmal›d›r.

8.3. Sirkülasyon Hatlar›
Sirkülasyon hatlar›n›n durumu (say›, ölçü, form ve düzen) havuz
içindeki ak›fl› büyük oranda etkiler.

Tesisat yap›m ve ba¤lant› flekillerinde çeflitli uygulama yöntemleri
vard›r. Burada uygulamac›n›n tercihi ve garantisi esast›r.

K›sa ba¤lant› talebi özellikle emme hatt› için geçerlidir. Aç›k
havuzlarda boru hatlar› donmadan ötürü zarara u¤ramayacak
flekilde yerlefltirilmelidir.

Kesitler, ak›fl h›z› emme hatt›nda 1.5 m/s' yi, basma hatt›nda
2.5 m/s' yi geçmeyecek flekilde ölçülendirilmelidir. Ayr›ca emifl
hatlar›nda kullan›lan kolektörlerde en çok 0.5 m/s h›z al›nabilir.
Da¤›tma ve toplama hatlar› ya simetrik ya da kesit olarak afl›r›
boyutland›r›lm›fl olmal›d›r ki her ba¤lant› yeterli flekilde düzgün
ak›fll› olsun.

8.4. At›k Su Hatlar›
Bulunan yerdeki at›k su düzenekleri dikkate al›n›r. Gerekirse geri
kaçmaya karfl› önlem al›nmal›d›r.

Ters y›kama için olan ç›k›fl hatt› aç›k ve serbest ak›fll› ve kontrol
edilebilir yap›lmal›d›r.

Daha yukar›dan geçen at›k su hatt›nda boflaltma pompal› ve
otomatik seviye ayarl› ve geri kaçmaya karfl› güvenlikli bir pompa
çukuru amaçlanmal›d›r. Yap›mc› firman›n verilerine göre filtre
pompas›n›n yard›m›yla y›kama suyunun ç›k›fl› da mümkün olur.

Filtrenin konstrüksiyon’una ve yüzme havuzundaki su seviyesinin
yüksekli¤ine ba¤l› olarak yap›mc› firma yüzme havuzunun boflta
çal›flmas›na karfl› uygun bir güvenlik öngörmelidir.

Yüzme havuzunun afl›r› doldurulmas›na karfl› önlem düzene¤i
olarak at›k su hatt›na veya gerekirse pompa çukuruna bir taflma
hatt› yap›lmal›d›r.

At›k su hatlar›n›n ölçüleri, bütün yerlerdeki at›k sular›n aç›k ak›fll›
olarak sevk edilebilece¤i flekilde seçilmelidir.Yaln›zca havuz giderleri
dikkate al›nd›¤›nda en az 2.1/2’’ olmal›d›r.

8.5. Is›tma Hatt›
Is›tma hatt› sirkülasyon hatt›n›n bir parças›d›r. Yüzme havuzu
suyu do¤rudan veya k›smi olarak bir ›s› eflanjöründen geçirir.

8.6. ‹laveler ‹çin Hatlar
Dezenfeksiyon, Flokulasyon veya baflka maddelerin verilmesi
sirkülasyon sisteminin de¤iflik yerlerinde yap›labilece¤inden
üretici verilerine dikkat edilmelidir.

Dozaj hatlar›n›n kesitleri, sürekli düzgün bir dozaj› sa¤layabilmek
için mümkün oldu¤unca küçük tutulmal›d›r. (Üretici verilerine
göre)

ÖZEL HAVUZLAR ‹Ç‹N UHE TAL‹MATIUHE-2
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9. ELEKTR‹K TES‹SATI
Kullan›c› için en yüksek ölçülerde güvenlik sa¤lamak için kapal›
ve aç›k yüzme havuzlar›ndaki elektrik tesisat› özel ölçütleri ve
düflünceleri gerektirir. Artan gerilimle (potansiyel fark›) ve cismin
artan iletkenli¤i ile daha fazla ak›m akar. Bu iletken ortamlar için
de, su ve insan vücudu için de geçerlidir.

Bundan dolay› yüzenlerin su ile olan büyük alanl› temaslar› ve
buna ba¤l› olan gerilim tafl›yan parçalarla do¤rudan veya dolayl›
dokunmalardaki tehlike afla¤›daki koruma önlemlerine büyük
önem verilmesini gerektirir.

9.1. Elektrik iç tesisat yönetmeli¤i ve Di¤er Kurallar
Temelde, anma gerilimi 1000 V’a kadar olan iç tesisat yönetmeli¤i
belirlemelerine uyulmal›d›r. Yüzme havuzlar› için ek talimatlar
gereklidir. Yöresel elektrik da¤›t›m kurumlar›n›n talimatlar›na da
uyulmal›d›r. Bu kurallar yetkili elektrik tesisatç›lar› taraf›ndan bilinir.
Havuz sualt› ayd›nlatmalar›nda max. gerilim 24 Voltu aflmayacak
flekilde yap›l›r. Tüm tesisat ve donan›m TSE kaliteli malzemelerle
yap›lmal›d›r.

9.2. Koruma Tedbirleri
Bu bölüm, yukar›da söz edilen kurallar›n›n çerçevesinde ve yüzme
havuzu alan›ndaki özelliklerin ›fl›¤› alt›nda önlemler al›nmal›d›r.
Her durumda uygulay›c› tesisatç› ve planlamac› önce belirtilen
kurallara ve talimatlara baflvurmal›d›r ve sorumludurlar.

9.2.1. Koruma Alan›
Kapasite seçimi ve koruma tedbirlerine dikkat edilerek yüzme
havuzu çevresinde bir koruma alan› öngörülmelidir. Bu alan nemli
ve ›slak bölge olarak düzenlenmelidir. Önlem ve topraklamalar bu
özelli¤e cevap vermelidir. Koruma alan›n›n ölçüleri havuz dahil
tüm ›slak alanlar› içerir.

9.2.2. Kablo ve Hatlar
Koruma alan›nda sadece orada elektri¤i kullanan cihaz›n
beslenmesi için gerekli olan kablo ve hatlar döflenmelidir. Yüzme
havuzu sistemleri için NYY plastik kablolar, NYM mantolu hatlar
veya eflit de¤erli çevresi iletken olmayan kablo ve hatlar tavsiye
edilir ki metal d›fl sat›h üzerindeki kontak gerilimlerinin d›flar›dan
yüzme havuzu alan›na tafl›nmas› önlensin. Hareketli hatlar özel
önlem gerektirirler.

9.2.3. Prizler
Anma gerilimi 50 V’dan büyük olan prizler havuz kenar›ndan en
az 1.25 m uzakta olmal›d›r.

9.2.4. Koruma alan› içinde dolayl› temaslarda kabul gören
güvenlik kurallar›; Hatal› ak›m (FI) koruma kapanmas› IFN<= 30
mA

9.2.5. Potansiyel Kumandas› ve Dengelenmesi
Havuz kenar›n›n yan›nda tabanda koruma alan›n›n içinde (havuz
çevresinde 2 m) taban yüzeyinin olabildi¤ince hemen alt›nda bir
potansiyel dengeleyici topraklama plakas› döflenmelidir. Bütün
iletken parçalar, hatlar, gerilime maruz tutunma demirleri, yüzme
havuzu iletkenleri > 10 mm2 CU olan bir potansiyel dengeleyici
ile ba¤lanmal›d›r. Ba¤lant› yerleri dayan›kl› yap›lmal›d›r.
Do¤rudan gerilime maruz olmayacak ve temasta bulunmayan
çelik kap› kollar›, tutunma yerleri gibi metal parçalar potansiyel
dengelenmesine gerek göstermez. Konstrüksiyonu iletken
olmayan folyo vb. havuzlarda tüm metal aksam› vb. iletken
malzeme ve hatlar do¤rudan gerilime maruz kalmasalar bile
topraklanmal›d›rlar.

9.2.6. Zay›f Ak›m ve Alçak Gerilim Düzenekleri
Temelde zay›f ak›m ve alçak gerilim düzenekleri örne¤in hoparlörler,
zaman ölçme ve gösterme cihazlar›, kuvvetli ak›m flebekesi için
koruma tedbirlerini tehlikeye sokmamal› ve bundan dolay› tamamen
ayr› olarak döflenmelidir.
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9.2.7. Ölçme, Kontrol ve Kumanda Düzenekleri
Ölçme, kontrol ve kumanda düzenekleri koruma alan› içinde
olduklar› sürece tan›mlanan koruma kurallar›na göre kurulmal›d›r.

9.2.8. Kaçak Ak›m Koruma Salteri
‹nsan güvenli¤i aç›s›ndan riskli hatlar FI < 30 mA. Kaçak ak›m
koruma salteri ile güvenceye al›nmal›d›r. Ayr›ca tüm tesisat ›slak
hacmin gereklerine uygun yap›lmal› ve topraklanmal›d›r.

9.3. Koruma Alan› D›fl›ndaki Güvenlik Düzenekleri
Havuz kenar›ndan 2-4 m ve yerden 2.5 m yukar›ya kadar olan
bölgedeki elektrikli cihazlar sadece koruma tedbirlerine uygun
olarak kullan›l›r.

Yanl›fl bir durumda boru hatlar› veya benzer flekille gerilimi
koruma alan› içine tafl›yabilecek elektrikli cihazlar›n koruma alan›
için geçerli olan tedbirler uygulanmal›d›r.

9.4. Elektrik Tesisatç›s› ‹çin Öneri
Fitre düzene¤inin çal›flma güvenli¤i ve fonksiyonunun
görülebilmesi için filtrenin salter kumandas› fitrenin yak›n›nda
olmal›d›r. Bunun için filtrenin yan›nda veya üzerinde önceden bir
flalter öngörülmemiflse do¤rudan do¤ruya filtrenin yan›na
besleme hatt›na tak›lmal›d›r.

Muhtemelen gerekecek bir boflaltma pompas› veya kald›rma
düzenekleri baflka kumandalarla beraber emniyete al›nmamal› ve
çal›flt›r›lmamal›d›r. Sürekli iflletmeye haz›r olma gere¤inden
dolay› bu pompalar tekrar açma kilidi olmadan ak›m kesildi¤inde
kapanmal›d›r.

Seviye kumandas›, taflma, besleme veya boflaltma için olan
armatürler ak›m kesilmesinde kapanacak flekilde ba¤lanmal›d›r.
Gereken yard›mc› enerji yay kuvveti, bas›nçl› hava veya benzeri
bir sistemle sa¤lanabilir.

Tüm haklar› UHE’ ne aittir. ‹zinsiz k›smen veya tamamen yay›nlanamaz.
Bu talimat, UHE teknik komisyonu’nca UHE-2 in (Ocak 1997) revizyonu
olarak haz›rlanm›s ve UHE Yönetim Kurulu’nun …./…./2007 tarihli
toplant›s›nda kabul edilerek yay›m›na karar verilmifltir.
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