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mektedir. Bu prosedür yeni baskıların ne zaman

İÇİNDEKİLER

yayınlanacağı konusunda güvence vermektedir.
Bu 2010 baskısı, 2007 baskısına komite tara-

ANSI/ASHRAE STANDART 62.2-2010

fından işleme alınmış ve ANSI ve ASHRAE tara-

Az Katlı Konutlarda Havalandırma ve

fından onaylanmış 20 zeyile ilişkin içerik ilâve

Kabul Edilebilir İç Hava Kalitesi (İHK)
BÖLÜM

etmektedir. ANSI/ASHRAE 62.2-2007’ye ilâve

SAYFA

edilen zeyillere dair kısa bilgilendirmeler için
Ek-B’ye bakılmalıdır.
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Bu standart 2004 ve 2007 yıllarında yayınlan-

standardın uygulaması açısından önemli deneyim kazanıldı. Söz konusu deneyim sayesinde,
çok sayıda izah ve iyileştirme kabul edilmiş zeyiller aracılığıyla dikkate alındı. Yine de, aşağıda
tartışıldığı gibi; standart aynı eski yaklaşımı sergilemektedir, ve mekanik havalandırma oranları
değiştirilmemiştir. Dikkate değer en büyük değişiklik standardın mevcut binalara uygulanmasını
belirten normatif ekin ilâve edilmiş olmasıdır. Bu
ek standardın mevcut binalara uygulanması karşısında engel oluşturabilecek unsurları bertaraf
etmesi amacıyla kullanıcılara seçime bağlı bazı

ÖNSÖZ

yollar sunmaktadır.

Standart 62.2 ilk kez 2003 yılında, özellikle az

Bu

katlı konutlarda havalandırma ve iç hava kalitesi
(İHK) ulusal standardı olarak ANSI prosesi çerçevesinde yayınlandı. O günden bugüne ANSI
ve ASHRAE’nin sürekli güncelleme prosedürünü
kullanmak suretiyle güncellendi. Standardın kullanıcılarına, standartla ilgili değişiklik önerilerini bu prosedürler uyarınca teklif etmeleri tavsiye olunur. Her teklif komite tarafından formel olarak ele alınacak ve değerlendirilecektir.
Değişiklik önerilerine ilişkin form ve prosedürler
ASHRAE’nin web sitesinden (www.ashrae.org)
edinilebilir. Önerilen zeyiller kamu değerlendirmesi için uygun hale geldiğinde ve kabul edilmiş
zeyiller yayınlandığında notlar ASHRAE’nin web
sayfasında yayınlanacaktır. Şimdilerde standart
tüm bütünlüğüyle her üç yılda bir yayınlanmaktadır ve onaylanmış zeyil ve hata listelerini içer2
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standardın

daha

önceki

versiyonlarında

olduğu gibi, üç birincil ve belirli sayıda ikincil
gereklilik grubu vardır. Üç birincil grup tüm ev
havalandırılması, yerel egzoz ve kaynak kontrolünü içermektedir. Tüm ev havalandırması insanlardan, malzemelerden ve geri plan uygulamalarından kaynaklanan vaz geçilmez kirlenmeleri
seyreltme amacına hizmet etmektedir. Yerel
egzoz kirleticilerin tasarım fonksiyonları gereği
kirletici kaynaklarını besleyen mutfak, tuvalet
gibi spesifik mekânlardan uzaklaştırılması içindir. Diğer kaynak kontrol önlemleri bir konutta
bulunması öngörülen kaynaklarla ilişkilidir. Standardın

ikincil

gereklilikleri

standardın

temel

amaçlarına ulaşmak için izlenmesi gereken spesifik maddelere odaklanır. Bunlara örnek olarak
fanlar için gürültü ve hava miktarı anma değerleri ve etiketlendirme gereklilikleridir.

Bu standart spesifik kirletici derişiklik seviye-

kapsamı dışındadır (bkz. ANSI/ASHRAE Stan-

lerine ilişkin bir yaptırım içermez. Buna ek ola-

dard 55-2004, Thermal Environmental Conditi-

rak bacasız yanmalı mekân ısıtıcılarından çıkan

ons for Human Occupancy).

bazı potansiyel kirletici kaynakları ve dış ortamdan kaynaklı kirleticiler veya boya yapma, sigara

2.2 İHK her ne kadar bu standardın bir ama-

içme, temizlik yapma gibi kullanıcıların belirli

cını oluştursa da, tüm gereklilikler yerine geti-

bir sürede gerçekleştirdikleri aktivitelere bağlı

rilse bile aşağıdaki nedenlerden ötürü koşulsuz

kirletmelerle ilgili alanlarla standart ilgilenmez.

başarılı olunması beklenemez:

Bu standartta zikredilen minimum gerekliliklerin haricinde konutlara ilişkin havalandırma ve

a. iç ortamdaki kaynak ve kirleticilerin farklı,

İHK ile ilgili bilgi edinmek için, yine bu komite

nüfusun bu kaynak ve kirleticilere olan hassa-

tarafından oluşturulmuş olan “Az Katlı Konut-

siyetinin geniş bir tolerans aralığında olması

larda Havalandırma ve İç Hava Kalitesi” başlıklı

nedeniyle;

ASHRAE Guideline 24-2008’dan yararlanılmalı-

b. kullanıcıdaki İHK algısını ve kabul edebilir-

dır. Söz konusu rehber doküman kod amaçlı kul-

lik düzeyini etkileyen sıcaklık, nem, gürültü ve

lanıma uygun olmayan, daha çok eğitim amaçlı

psikolojik stres gibi birçok farklı faktör olması

olan ve standarda eklenmesi konusunda üze-

nedeniyle;

rinde konsensüs oluşmamış olan İHK ile ilgili

c. dış ortam hava kalitesi kabul edilebilir değilse

açıklamaları içermektedir. Daha önceden Stan-

ve hava mekânın içine temizlenmeden giriyorsa

dardın bilgilendirici ekleri içerisinde bulunan bilgi

(havanın temizlenmesi bu standardın dayattığı

(İşletim, Bakım ve HVAC Sistemleri) Guideline’a

bir gereklilik değildir.);

yerleştirilmiştir ve gelecekte de bu alanda bulu-

d. sistem(ler) gerektiği gibi tasarlanmamış ve

nacaktır.

işletilmiyorsa; veya
e. yüksek derecede kirletici durumlar ortaya

1. AMAÇ

çıkmışsa.

Bu standart az katlı konutlarda kabul edilebilir

2.3 Bu standart bacasız yanmalı mekan ısıtıcıla-

iç ortam hava kalitesi sağlamak için kullanılması

rını dikkate almaz.

gereken mekanik ve doğal havalandırma sistemlerinin ve yapı kabuğunun rollerini ve asgari

3. TANIMLAR

gereklilikleri tanımlar.

kabul edilebilir iç hava kalitesi: İçerisinde bulu2. KAPSAM

nan insanların ekseriyetinin koku ve duyusal
tahriş açısından memnuniyetsizlik belirtmediği

Bu standart insanların kullanımı için tasarlanmış

ve içinde bir sağlık problemine neden oluştura-

tek ailenin yaşadığı evler, giriş katının üzerinde

cak seviyede ve derişikliklerde kirletici barındır-

üç veya daha az katlı olup çok aile için tasar-

mayan hava.

lanmış, prefabrik veya modüler de olabilen yapılara yöneliktir. Bu standart geçici iskâna yönelik

hava temizleme: Parçacıkları, mikrobiyal veya

oteller, moteller, bakım evleri, yatakhane veya

gaz halindeki kirleticileri (kokular dahil) hava-

hapishaneler için geçerli değildir.

dan uzaklaştırmak için gereken aygıtları çalıştırma.

2.1 Bu standart hava kalitesini etkileyebilecek
kimyasal, fiziksel ve biyolojik kirleticileri dik-

egzoz havası: Bir egzoz sistemi aracılığıyla

kate alır. Isıl konfor gereklilikleri bu standardın

mahâldan dış ortama uzaklaştırılan hava.
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iç ortam havası: Yaşanan mekândaki hava.
dış ortam havası: Havalandırma sistemine veya
infiltrasyon veya doğal havalandırma yoluyla
bina içine dışarıdan alınan hava.

transfer havası: Kullanılan bir mekândan diğer
bir mekâna genellikle kapılar veya ızgara gibi
açıklıklar yoluyla aktarılan hava.

havalandırma havası: Havada asılı kirleticileri
seyreltme amacıyla bir mahâle dış ortamdan alınan hava.

açıklıkları veya normal sızma yollarını kullanarak bina kabuğundan içeri girmesini sağlayan bir
veya birden fazla fan.

net egzoz akışı: Egzoz sistemindeki akış eksi
besleme sistemindeki telafi eden dış ortam
havası.

iskân edilebilir mahâl: Süreki olarak insanlar tarafından kullanılmak üzere yaşamak, uyumak, yemek yemek ve pişirmek için tasarlanmış ancak genellikle banyoları, tuvaletleri, koridorları, depolama alanlarını veya çamaşır ve ütü

hava değişim oranı: Saatteki hacimsel hava
miktarının mekân hacmine oranı (normalde saat
başına hava değişimi [ach] birimiyle ifade edilir).

dengeli sistem: Besleme ve bina egzoz havasını
eşit miktarda alıp veren bir veya birden fazla
fanlı sistem.

odalarını kapsamayan mekân ısıtma derece-gün
sayısı: 24 saatlik bir süre boyunca dış ortam
ortalama hava sıcaklığı ile belirli bir sıcaklık
temeline göre bir bina mahâlinin sıcaklığı arasındaki fark. Bir yıl içerisinde, 18°C temelli
ısıtma için, günlük ortalama dış ortam sıcaklığı
ile 18°C arasındaki farkın gün sayısı ile çarpımı
ısıtma derece gün sayısını verir.

banyo: İçinde küvet, duş, spa veya benzeri bir
nem kaynağı bulunduran herhangi bir mekân.

sıcak, nemli iklim: En sıcak ardışık 6 ay boyunca,
toplamda 3500 saatten fazla olmak kaydıyla
ıslak termometre sıcaklığı 19°C’ye eşit veya
daha sıcak, veya en sıcak ardışık 6 ay boyunca,
toplamda 1750 saatten daha fazla olmak üzere
ıslak termometre sıcaklığı 23°C’ye eşit veya

yüksek derecede kirletici durumlar: Aşırı kirletici üreten, kullanıcı tarafından kontrol edilebilir izole olaylar. Tipik pişirme, banyo yapma
ve çamaşır yıkama faaliyetleri yüksek derecede
kirletici durumlara girmez.

infiltrasyon: Havanın bir bina elemanı, pencere
ve kapılarındaki kontrol edilemeyen açıklık ve

daha sıcak olan coğrafi bölge (bkz. Bölüm 8).

gediklerden içeri sızma durumudur.

çok soğuk iklim: 18°C-gün temel alınmak kay-

mutfak: Pişirme aygıtları içeren herhangi bir

dıyla ısıtma derece gün sayısı 9000’den fazla
olan coğrafi bölge (bkz. Bölüm 8).

şartlandırılmış mahâl: Binanın kullanıcıların konforu için ısıl olarak şartlandırılma kabiliyetine

4

bu sayede dış ortam havasının havalandırma

mahâl.

mekanik soğutma: Buhar sıkıştırma, absorpsiyon, evaporatif soğutma ile birlikte kullanılan kurutucu nem alma, veya enerji ile sağla-

sahip kılınmış bölümü.

nan diğer termodinamik yöntemler aracılığıyla

kirletici: Havanın kabul edilme durumunu azal-

doğrudan evaporatif soğutma tek başına meka-

bir akışkanın sıcaklığını düşürmek. Dolaylı veya

tan hava bileşeni.

nik soğutma sayılmaz.

egzoz sistemi: Binadan havayı uzaklaştıran, ve

mekanik havalandırma: Motor tarafından sürü-
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len fanlar veya üfleyiciler gibi güç üreten ekipmanlarla bir iç mekâna hava sağlamak veya bir
iç mekândan hava çekmek (mekanik yollarla
kontrol edilen pencereler ile veya rüzgâr türbinleriyle sağlanan havalandırma hariç).

doğal havalandırma: Sadece rüzgâr basıncı veya
hava yoğunluğundaki değişimler gibi doğal kuvvetlerin etkisi altında oluşan ve pencere veya
kapı gibi maksatlı olarak yaratılmış açıklıklardan

tuvalet: Klozet, pisuvar veya benzeri bir sıhhi
servisi içeren mekân.

servis mekânı: Evye veya diğer yıkama ekipmanı
içeren çamaşırhane, lavabo veya diğer servislerin verildiği yer.

havalandırma: Dış ortam havasını bir yapıya gönderen veya iç ortam havasını bir mekandan doğal
veya mekanik yollarla çekme. Söz konusu hava

olan havalandırma.

şartlandırılmış veya şartlandırılmamış olabilir.

meskûn alan: İnsan faaliyetleri için ayrılmış,

4. TÜM BİNA HAVALANDIRMASI

basınç sınırının içinde yer alan, tüm yaşanabilir mekanlar, tuvaletler, dolaplar, salonlar, depolama alanları ve çamaşırhaneleri kapsayan ama
sadece bunlarla da sınırlı olmayan tüm kapalı
alanlar.

basınç sınırı: İç ve dış ortam havasını birbirinden ayıran birincil hava bölgesine ait sınır. Örneğin, şartlandırılmış mekândan ziyade dış ortama
hava sızdıran bir hacim basınç sınırının dışında

4.1 Havalandırma Miktarı. Tablo 4.1a ve 4.1b
veya eşdeğer olarak Denklem 4.1a ve 4.1b’de
belirtilenden daha az olmamak ve döşeme alanına ve yatak odası sayısına bağlı olmak kaydıyla tüm bina havalandırması yapmak üzere her
bir konuta kurumu yapılacak mekanik egzoz sistemi, tedarik sistemi veya bu ikisinin herhangi
bir bileşimi.

sayılır.
Döşeme altı boşluğunda yer alan toprak yüzeyi
veya bodrum basınç sınırının bir parçası sayıl-

			

		

(4.1a)

maz.

hemen ulaşılabilir: Herhangi bir işlem, bakım ve
gözlem amacıyla hızlıca ve kolayca erişme kabi-

Qfan

= fanın hacimsel debisi, cfm

liyeti sağlama.

Afloor = döşeme alanı, ft2

kaynak: İç ortam kirleticilerinin açığa çıktığı iç

Nbr

ortam cismi, insan veya bir faaliyet veya dış

= yatak odası sayısı; birden daha az olamaz

ortamdan veya bina altı toprağından gelen kirleticilerin izlediği giriş yolu.
				

tedarik sistemi: Binaya dış ortam havasını teda-

(4.1b)

rik eden ve böylece iç ortam havasının bina
kabuğunu normal sızma yollarından terk etmesini sağlayan fan veya fanlardan oluşan sistem.

Qfan

sistem: Bütünsel olarak mekanik soğutma veya

Afloor = döşeme alanı, m2

havalandırma gibi spesifik bir fonksiyonu icra
eden ekipman veya diğer bileşenler.

Nbr

= fanın hacimsel debisi, L/s

= yatak odası sayısı; birden daha az olamaz
TEMMUZ - AĞUSTOS 2018
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Tablo 4.1a (I-P)

İstisnalar: Aşağıdaki durumlardan en azı birinin

Havalandırma Gereklilikleri, cfm

karşılanması durumunda tüm bina mekanik sistemlerine gereksinim duyulmaz:

Yatak Odaları

Döşeme
Alanı (ft2)

a. Binada mekanik soğutma bulunmuyorsa ve
bina IECC 2004 İklimsel Bölge Haritası’nda (bkz.

0-1

2-3

4-5

6-7

>7

<1500

30

45

60

75

90

1501-3000

45

60

75

90

105

3001-4500

60

75

90

105

120

yerel bir yöntem olarak kabul görüyorsa.

4501-6000

75

90

105

120

135

4.1.1 Farklı Kullanıcı Yoğunluğu. Tablo 4.1a ve

Şekil 8.2) belirtilen 1 ve 2 numaralı bölgelerdeyse veya
b. Bina yılın en fazla 876 saatinde ısıl açıdan
şartlandırılmışsa, ve pencere kullanımı otoriteler tarafından havalandırmada kullanılabilecek

4.1b ve Denklem 4.1a ve 4.1b bir stüdyo veya
6001-7500

90

105

120

135

150

> 7500

105

120

135

150

165

bir yatak odalı konut birimi için iki kullanıcı ve
ilave her yatak odası için bir kullanıcı öngörür.
Daha fazla kullanıcı yoğunluklarında, havalandırma miktarı her ilave kişi için 3,5 L/s artırılır.
Otoriteler tarafından onaylandığı takdirde, daha

Tablo 4.1b (SI)

düşük kullanıcı yoğunluğu kullanılabilir.

Havalandırma Gereklilikleri, L/s

4.1.2 Alternatif Havalandırma. Lisanslı bir tasarım profesyoneli tarafından onaylandığı tak-

Yatak Odaları

dirde gereksinim duyulan havalandırma miktar-

Döşeme
Alanı (m2)

<139

ları (Tablo 4.1a ve 4.1b’de verilen) için diğer
0-1

2-3

4-5

6-7

>7

14

21

28

35

42

yöntemler kullanılabilir.

4.1.3 İnfiltrasyon Kredisi. Bölüm 4.1 kullanılan
her 100 m2’lik döşeme alanı için 10 L/s infiltrasyon kredisinden bahseder. Bu standardın

139,1-279

21

28

35

42

50

uygulanmasından önce inşa edilmiş olan binalar için, eğer ANSI/ASHRAE Standart 1361, “A

279,1-418

28

35

42

50

58

Method of Determining Air Change Rates in
Detached Dwellings”a uygun olarak yapılmış
ölçümlerde aşırı infiltrasyon tespit edildiyse,

418,1-557

35

42

50

58

64

557,1-697

42

50

58

64

71

Bölüm 4.1’de belirtilen havalandırma miktarları
Standart 136’daki hesaplanan değerle yukarıda belirtilen infiltrasyon kredisi arasındaki farkın yarısı kadar azaltılabilir. Eğer Standart 136
uyarınca ölçülen değer infiltrasyon değerinden

> 697

6
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58

64
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71

78

yüksek değilse Bölüm 4.1’deki havalandırma
miktarlarında herhangi bir artırıma gidilmez.

4.2 Sistem Tipi. Tüm bina havalandırma sistemi
bir veya birden fazla besleme veya egzoz fanı
ve fan(lar)la ilişkili kanal ve kontrolleri içerir.
Yerel egzoz fanlarının mekanik egzoz sisteminin bir parçası olmasına müsaade edilir. Üreticilerin dönüş havası sıcaklık koşulu sağlanıyorsa,
hava hazırlayıcıların dönüş tarafına bağlı dış
ortam kanalları besleme havalandırması olarak
kabul edilir.

4.3 Hava Ölçümü. Bu bölümde bahsi geçen hava
akışı, kurulduğu biçimde havalandırma sistemi
tarafından dış ortamdan sağlanan havalandırma
havası ve/veya egzoz edilen iç ortam havasının
miktarıdır ve akış başlığı, akış ızgarası veya herhangi bir başka akış ölçer cihaz tarafından ölçülür. Çoklu çalışma moduna sahip havalandırma
sistemleri her bir modda test edilmelidir.

4.4 Kontrol ve İşletim. Bir ısıtma veya klima sisteminde “fan çalışıyor” düğmesine, bir HVAC
sisteminin dönüş tarafına bir kanal aracılığıyla
hava sağlayan sistemlerin işletimsel kontrolü
açısından izin verilir. Kullanıcıya anında geçersiz kılma kontrolü verilmelidir. Yerel egzoz fanı

İstisna: kesikli sisteme ait etkin havalandırma
miktarı Tablo 4.2’de verilen besleme kapasitesinin, çalışma oranının, çevrim süresinin ve
havalandırma

veriminin

bileşiminden

oluşur.

Sürekli havalandırma şartına eşdeğer bir havalandırma sağlaması için gereken etkin havalandırma aşağıdaki formülden hesaplanır:
			

(4.2)

Denklem 4.2’deki parametreler aşağıdaki gibidir:
Qf

Qr

= çalışma çevrimindeki fan akış miktarı
= havalandırma gerekliliği

		 (Tablo 4.1a veya 4.1b’den)
Tcyc = fan çevrim zamanı, bir çalışma-çevrimi
		 ile durma-çevriminin toplamı olarak

		 tanımlanmıştır (Tablo 4.2’de kullanılmıştır)
ε

= havalandırma verimi (Tablo 4.2’den)

f

= çalışma çevrim oranı, çalışma süresinin

		 tüm çevrime bölünmesi ile elde edilir.

Tablo 4.2 Kesikli Çalışan Fanlar
için Havalandırma Verimi

düğmeleri ve “fan çalışıyor” düğmeleri geçersiz
kılma kontrolleri olarak hizmet verir. Bir şartlandırma sisteminde “fan çalışıyor” düğmesi de

Çalışma Çevrim
Oranı, f

Çevrim zamanı, Tcyc (saat)
0-4

8

12

24

0,1

1,0

0,79

*

*

0,2

1,0

0,84

0,56

*

0,3

1,0

0,89

0,71

*

kesikli çalışan tüm bina mekanik havalandırma

0,4

1,0

0,92

0,81

0,20

sistemine izin verilir. Sistem bir zamanlayıcıya

0,5

1,0

0,94

0,87

0,52

bağlı olarak otomatik biçimde tasarlanmalıdır.

0,6

1,0

0,97

0,92

0,73

az bir kere ve zamanın en az %10’unda çalış-

0,7

1,0

0,98

0,96

0,86

malıdır.

0,8

1,0

0,99

0,98

0,94

0,9

1,0

1,00

1,00

0,99

1,0

1,0

1,00

1,00

1,00

dahil olmak üzere tüm kontroller uygun biçimde
etiketlenmelidir.

İstisna: Havalandırma miktarı ayarlandığı takdirde, 4.5’teki istisnai duruma bağlı olarak,

Kesikli mekanik havalandırma sistemi günde en

4.5 Sağlanan Havalandırma. Sağlanan havalandırma miktarı toplam besleme veya toplam
egzoz havası miktarından hangisi daha büyükse
o kadardır ve işletimin her saati boyunca Bölüm
4.1’de belirtilen miktardan az olamaz.

* kesikli havalandırma eşdeğer havalandırmayı hiçbir şekilde
karşılayamayacağından izin verilmeyen durum
TEMMUZ - AĞUSTOS 2018
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Tabloda verilmeyen değerler için bir üstte yer

mak için diğer tasarım yöntemleri de kullanıla-

alan Çevrim Zamanı veya bir altta yer alan

bilir.

Çalışma Çevrim Oranını kullanın. Arada yer alan
Çalışma Çevrim Oranları için doğrusal enterpo-

5.2 Kesikli Yerel Egzoz. Kesikli çalışan, yerel

lasyona izin verilir.

bir mekanik egzoz sistemi kullanıcı tarafından
talep edildiği şekilde tasarlanacak ve işletmeye

İzin verilen en uzun Çevrim Zamanı 24 saat, en

alınacaktır.

düşük Çalışma Çevrim Oranı 0,1’dir.

5.2.1 Kontrol ve İşletim. Aşağıdaki cihazlarla
4.6 Sistem Tipi ile İlgili Kısıtlamalar. Çeşitli hava-

sınırlı olmamakla birlikte ve kullanıcı konforunu

landırma stratejilerinin bazı iklimlerde kullanıl-

engellememek kaydıyla kapatıcı zamanlayıcılar,

ması aşağıdaki şekilde kısıtlanmaktadır:

mekâna giren veya çıkan kullanıcıları gören sensörler, kontrol cihazları, çok-hızlı fanlar, bileşik

4.6.1 Sıcak, Nemli İklimler. Sıcak, nemli iklim-

anahtarlama, İHK sensörleri vb. cihazların kulla-

lerde, tüm bina net mekanik egzoz havalan-

nımına izin verilir.

dırması 100 m döşeme alanı başına 35 L/s’yi
2

geçemez. (Sıcak, nemli A.B.D. iklimleri için

5.2.2 Havalandırma Miktarı. En düşük havalan-

Bölüm 8’e bakınız.)

dırma oranı en az Tablo 5.1’de verilen kadar
olacaktır.

4.6.2 Çok Soğuk İklimler. 100 m2 döşeme alanı
başına 35 L/s havalandırmayı aşan mekanik

5.3 Sürekli Mekanik Egzoz. Kullanıcı müdahale-

besleme sistemleri çok soğuk iklimlerde kulla-

sine izin vermeyen ve sürekli çalışan bir meka-

nılamaz. (Çok soğuk A.B.D. iklimleri için Bölüm

nik egzoz sistemi kullanılacaktır. Sistem dengeli

8’e bakınız.)

bir mekanik sistemin bir parçası olabilir.

İstisna: Otoriteler bina kabuğunun nem geçiri-

5.3.1 Kontrol ve İşletim. Sistem mekanın kulla-

mine karşı direçli tasarlandığını onaylarlarsa bu

nıldığı tüm zaman boyunca çalışacak şekilde

havalandırma stratejileri üzerindeki kısıtlamalar

tasarlanacaktır. Sistemin anında devreden çıka-

kalkar.

rılmasına ilişkin kontrol kullanıcıya sağlanmalıdır.

5. YEREL EGZOZ

5.3.2 Havalandırma Miktarı. Çalışmanın her saatinde sağlanan havalandırma miktarı Tablo 5.2’de

5.1 Yerel Mekanik Egzoz. Her bir mutfağa ve

belirtilen değerden daha az olmayacaktır.

banyoya bir yerel mekanik egzoz sistemi kurulmalıdır. Her bir yerel havalandırma sistemi aşa-

5.4 Hava Miktarı Ölçümleri. Bu bölümde bahsi

ğıdaki iki şeyden birine sahip olmalıdır:

geçen hava miktarı kurulduğu şekliyle sistem
tarafından egzoz edilen iç ortam havasıdır ve

a. Bölüm 5.2’deki gereklilikleri sağlayan kesikli

bir akış başlığı, akış ızgarası veya diğer akış

bir mekanik egzoz sistemi veya

ölçüm cihazı tarafından ölçülmelidir.

b. Bölüm 5.3’teki gereklilikleri sağlayan sürekli
bir mekanik egzoz sistemi.

İstisna: Tablo 5.3’teki kanal boyutları ile ilgili
gerekliliklere veya üreticinin tasarım kriterlerine

İstisna: Alternatif havalandırma. Lisanslı tasa-

bağlı olmak kaydıyla, Bölüm 7.1’e göre 62,5

rım profesyonelleri tarafından onaylandığı tak-

Pa’lık bir basınçtaki akış miktarı kullanılabilir.

dirde gereken havalandırma miktarlarını sağla8
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Tablo 5.1 Kesikli Yerel Havalandırma
Egzoz Miktarları

Uygulama

Mutfak

Akış

100

27

1

X

X

35

12

2

X

125

NL

27

12

7

NL

45

28

18

150

NL

NL

42

32

NL

NL

NL

48

>175

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

Notlar

Egzoz fanının dışarı attığı hava
miktarı saatte 5 mutfak havası
değişiminden azsa bacalı
davlumbaz (cihaz-davlumbaz
kombinasyonları da dahil olmak
üzere) kullanılması gerekir.

50 L/s

Bu tablo sistemde dirsek bulunmadığını varsayar. Her bir dirsek
için izin verilen kanal boyundan 5 m çıkartın.
NL = Bu boyut için kanal boyu sınırı yoktur.
X = İzin verilmez, bu boyuttaki kanalın her uzunluğu için basınç

Banyo

düşüşü izin verilen anma basınç düşüşünü aşmaktadır.

25 L/s

6. DİĞER GEREKLİLİKLER
Tablo 5.2 Sürekli Yerel Havalandırma

6.1 Bitişik Mahâller. Konut birimlerini ayıran

Egzoz Miktarları

kabuk

bileşenleri

arasındaki

ve

garajlardan,

şartlandırılmamış döşeme altı mahâllerden ve
şartlandırılmamış çatı katlarından konut birimUygulama

Akış

Notlar

lerine gerçekleşen hava hareketinin en aza indirilmesi için önlemler alınmalıdır. Tedarik havalandırması ve dengeli havalandırma sistemleri

Mutfak

havalandırmanın doğrudan dış ortamdan sağ-

Mutfak hacmine
bağlı olarak.

5 ach

lanması için tasarlanacak ve inşa edileceklerdir.

6.1.1 Çok Ailenin Yaşadığı Binalar. Havalandırma
Banyo

sistemi tasarımı koridorlardan birimlere trans-

10 L/s

fer havasının aktarılmasına özellikle izin verdiği
durumların haricinde konut birimleri ve ortak
koridorlar arasındaki tüm kapılar contalarla kaplanacak veya sızdırmazlık pencere bantları ile

Tablo 5.3 Kanal Boyutlandırması
Kanal tipi

Esnek kanal

Fan debisi
25
(L/s @62,5 Pa)

40

Çap (mm)

50

önemli ölçüde sağlamaya çalışılacaktır.

Pürüzsüz kanal
65

25

40

50

65

6.2 Talimatlar ve Etiketleme. Havalandırma tasarımı ve/veya kurulan havalandırma sistemine ilişkin bilgiler, bunların bu standarda uygun olarak
çalışması için yapılması gerekenlere dair talimat-

Maksimum uzunluk (m)

lar ve gereken her bir bakım faaliyetini (HVAC
sistemleri

75

X

X

X

X

2

X

X

X

için

sağlananlara

benzer

olarak)

detaylandıran talimatlar proje sahibi ve konutların kullanıcılarına verilmelidir. Kontroller fonkTEMMUZ - AĞUSTOS 2018
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siyonlarına göre etiketlendirilmelidir (fonksiyon

yapın. Sistemin hava sızdırmaz sayılması için,

tuvalet egzoz fanı düğmesi örneğinde olduğu

kapı sistemleri ile onlara ait pervaz ve çerçeve-

gibi aşikarsa etiketlendirmeye gerek yoktur).

lere ait tüm bağlantılar, birleşme yerleri, nüfuz

6.3 Giysi Kurutucular. Giysi kurutucular doğru-

duvarla tavan yapıları arasındaki tüm hava sız-

dan dış ortama egzoz yapmalıdır.

dırma kaynakları kalafatlanmalı, conta ile kap-

noktaları ve açıklıklar, garajı konuttan ayıran

lanmalı, ısı bantları ile kaplanmalıdır. Garajlarla

İstisna: Yoğuşturuculu kurutucular bir gidere

meskûn mahâller arasındaki kapılar contalan-

boşaltılmalıdır.

malı veya ısı bantları ile sıkıca kaplanmalıdır.

6.4 Yanma Cihazları ve Katı Yakıt Yakan Cihaz-

6.5.2 Mahâl-Şartlandırıcı Sistemlere ait Kanal-

lar. Yanma cihazları ve katı yakıt yakan cihaz-

lar. Basınç sınırı dışında yer alan tüm havala-

lar yanma için yeterli miktarda havalandırma

dırma bağlantıları sızdırmaz hale getirilmelidir.

havasına sahip olmalıdır ve üreticilerin kurulum

Meskûn mahâllere hizmet veren HVAC sistem-

talimatlarına, NFPA 54/ANSI Z223.1, Ulusal

leri garajlara hava tedarik etmek veya garajlar-

Gaz Yakıt Koduna (National Fuel Gas Code3),

dan havayı geri döndürmek için tasarlanmama-

NFPA 31, Yağ Yakan Ekipmanların Kurulumuna

lıdır. Basınç sınırları dışında yer alan hava hazır-

İlişkin Standarda (Standart fort he Installa-

lama birimleri veya kanallar içeren HVAC sis-

tion of Oil-Burning Equipment4) veya NFPA

temleri, 2,54 mmSS (25 Pa) basınçta ölçül-

211, Bacalar, Şömineler ve Katı Yakıt Cihazları

düğünde toplam fan gücünün sağladığı hava

için Standarda (Standard for Chimneys, Firep-

akışının en fazla %6’sı kadar hava kaçağına

laces, Vents and Solid-Fuel Burning Applian-

izin verebilir (California Title 246 veya eşdeğeri

ces5) veya bina denetçisinin kabul edeceği bir

kod).

diğer eşdeğer koda uygun havalandırılmalıdır.

ANSI/ASTM E15547’e ait D Metodu bu gerek-

Atmosfer havası ile havalandırılan yanma cihaz-

liliği sağlamak için kullanılabilir. Hava hazırlama

ları veya katı yakıt yakan cihazlar basınç sınır-

birimi ve/veya kanalı garaja yerleştirilmişse,

ları içerisinde yer aldıklarında, tam kapasite

kanal kaçağı test edildiğinde garaj kapısı açık

çalışmakta olan en büyük iki fana ait toplam

tutulmalıdır.

net egzoz havası miktarı (yazın pencereler ve
hava açıklıkları açık olduğunda kullanılan serin-

6.5.3 İstisna: Bölüm 5’te belirtilen banyolara ait

letme fanı hariç olmak üzere) 100 m döşeme

havalandırma gerekliliklerine uyan mahâller.

2

alanı başına 75 L/s’yi geçemez. Tasarımı yapılmış toplam net hava bu miktarı geçerse, egzoz

6.6 Havalandırma Açıklık Alanı. Mahâller hava-

havası egzoz akışını azaltmak suretiyle veya

landırma açıklıklarına aşağıda listelenen şekilde

telafi edici dış ortam havasıyla düşürülmelidir.

sahip olmalıdır.

Atmosfer havasıyla havalandırılan yanma cihaz-

Bu açıklıklar Bölüm 6.8’de belirtilen gereklilik-

ları doğrudan havalandırılan cihazları içermez.

lere uymalıdır.

6.5 Hava Sızdırmazlık Gereklilikleri.

İstisna: Bölüm 5’te belirtilen banyolara ait
havalandırma gerekliliklerine uyan mahâller.

6.5.1 Garajlar. Meskûn bir mahâl bir garaja komşuysa

10

tasarım,

kirleticilerin

komşu

meskûn

6.6.1 İskân Olunabilir Mahâller. İskân olunabilir

mahâle sızmasını önleyecek şekilde yapılma-

mahâller döşeme alanlarının en az %4’ü kadar

lıdır. Garajları komşu meskûn mahâllerden ayı-

veya en az 0,5 m2 alana sahip olan açıklıkları

ran duvar, tavan ve döşemeleri hava sızdırmaz

içermelidir.

TTMD DERGİSİ EKİ
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6.6.2 Tuvaletler ve İşlikler. Tuvalet ve işlikler
(çamaşırhane, ütü odası, vb.) döşeme alanlarının en az %4’ü kadar veya en az 0,15 m2 alana

c. Menfezlerin bitişleri National Fuel Gas Code’a
(NFPA 54/ANSI Z223.1, National Fuel Gas
Code3) veya eşdeğer bir diğer koda göre yapıl-

sahip olan açıklıkları içermelidir.

malıdır.

İstisna: (1) Kurutucu egzoz kanalına sahip işlik-

6.8.1 Havalandırma Açıklıkları. Kontrol edilebi-

ler (çamaşırhane, ütü odası, vb.); (2) Banyola-

lir pencereler, gökyüzü pencereleri, duvardan

rın tuvalet bölümleri.

açılan delikler, pencere içi delikler veya benzer

6.7 Minimum Filtrasyon. 3 m’yi aşan kanallar ve

caktır.

evaporatif soğutucu dışında bir ısıl şartlandırıcı
bileşen aracılığıyla meskûn mahâllere hava sağlayan mekanik sistemler ANSI/ASHRAE Standard 52.2, Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficieicy by Particle Size6’a göre test edildiklerinde MERV 6 veya daha iyi seviyede verime
sahip filtreyle birlikte kullanılmalıdır. Sistem
tüm resirküle edilen ve iç ortama beslenen dış
ortam havasını ısıl şartlandırma cihazı üzerinden geçirmeden önce filtrelendirecek şekilde
tasarlanmalıdır. Filtre iş sahibinin cihaza erişimini ve dolayısıyla düzenli bakım işlemlerini
kolaylaştıracak şekilde yerleştirilmelidir.

6.8 Hava Girişleri. Havalandırma tasarımının birer
parçasını oluşturan hava girişleri baca, menfez,
egzoz davlumbazı veya araç egzozu gibi bilinen
kirletici kaynaklarından asgari 3 metre uzaklığa
yerleştirilmelidir. Giriş açıklığı içeri çekilen havanın kar, bitkiler veya diğer malzemeler tarafından engellenmeyeceği bir biçimde yerleştirilmelidir. Zorlamalı hava girişleri kemirici/böcek
telleri ile kaplı olmalıdır (ızgara açıklıkları 13

aygıtlara kullanıcılar tarafından erişim sağlanaAçıklıkların panjurlarla kaplandığı durumlarda
veya başka şekilde bloke edilmiş açıklıklarda,
açılabilir alan bloke edilmemiş açılabilir serbest
alan olarak alınmalıdır.

7. HAVAYI HAREKET ETTİREN EKİPMANLAR
Bu standartla uyumlu, havayı hareket ettiren
tüm ekipmanlar aşağıdaki kriterlere uymalıdır:

7.1 Seçim ve Kurulum. Havalandırma cihazları ve ekipmanları ANSI/ASHRAE Standart 51/
AMCA 210, Laboratory Methods of Testing
Fans for Aerodynamic Performance Rating9 ve
ANSI/AMCA Standart 300, Reverberant Room
Method for Sound Testing of Fans10’la uyumlu
şekilde test edileceklerdir ve Home Ventilating
Institute’un (Konut Havalandırma Enstitüsü)
(HVI 915, Procedures for Loudness Rating of
Residential Fan Products11, HVI 916, Air Flow
Test Procedure12 ve HVI 920, Product Performance Certification Procedure Including Verification and Challenge13) hava akışı ve ses
değerlendirme prosedürlerine uyumlu olarak

mm’den daha fazla olmamalıdır).

değerlendirilecektir.

İstisnalar:

ve kurulum talimatlarına bağlı olarak yapılacak-

a. Duvardaki havalandırma açıklıkları çatıda
bulunan egzozlardan veya kurutucu egzozlarından dışarı atılan kirletici kaynaklarından en az 1
m uzaklıkta bulunmalıdır.
b. Mutfak ve banyolarda pencereler ve yerel
egzoz çıkışları arasındaki minimum mesafeye
dikkat edilmez.

Sistem

ve

ekipmanların

kurulumları üreticilerin tasarım gereksinimlerine
tır.

7.2 Fanlar için Ses Düzeyi Değerlendirmesi.
Havalandırma fanlarının ses düzeyi bu standartta belirtilen minimum fan akış hızından
düşük

olmayan

hızlarda,

aşağıdaki

şekilde

değerlendirilecektir.

TEMMUZ - AĞUSTOS 2018
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7.2.1 Tüm Bina veya Sürekli Havalandırma Fanları. Bu fanların ses düzeyleri maksimum 1,0
sone için ölçülecektir.

7.2.2 Kesikli Yerel Egzoz Fanları. Bölüm 5.2 ile
uyumlu fanlar, maksimum anma akış debileri
200 L/s’yi geçmedikçe maksimum 3,0 sone için
değerlendirilecektir.

İstisna: HVAC hava hazırlama birimleri ve uzağa
yerleştirilmiş fanlar için ses düzeyi gerekliliklerini yerine getirmek zorunluluğu yoktur. Bu
istisnaya konu olacak fanları belirlemek için
meskûn mahâlin, banyoların, tuvaletlerin ve
koridorların dışına yerleştirilmiş fanları ve söz
konusu fanlarla hava giriş ızgarası arasında en

Şekil 8.1 Kuzey Amerika’nın çok soğuk ve sıcak, nemli iklim
bölgelerini gösteren harita.

ez 1 m uzaklık yaratan kanalları izlemek gereklidir.

TABLO 8.1 Sıcak-Nemli A.B.D. iklimleri

7.3 Çok Kollu Egzoz Kanallama. Bir konutta
bulunan egzoz fanlarının birden fazlası ortak

Mobile, AL

Baton Rouge, LA

odadan diğerine resirküle etmesini engellemek

Selma, AL

Lake Charles, LA

amacıyla geri tepme damperi ile birlikte kulla-

Montgomery, AL

New Orleans, LA

nılmalıdır. Farklı konutlarda yer alan egzoz fan-

Texarkana, AR

Shreveport, LA

Apalachicola, FL

Biloxi, MS

Daytona, FL

Gulfport, MS

Jacksonville, FL

Jackson, MS

Miami, FL

Wilmington, NC

veya fan sürekli çalışmıyorsa, her çıkış çapraz

Orlando, FL

Charleston, SC

kirlenmeye imkân tanımamak için geri tepme

Pensacola, FL

Myrtle Beach, SC

Tallahassee, FL

Austin, TX

Tampa, FL

Beaumont, TX

Savannah, GA

Brownsville, TX

Kuzey Amerika için çok soğuk ve sıcak, nemli

Valdosta, GA

Corpus Christi, TX

iklimler Şekil 8.1’de gösterilmektedir. Tablo

Hilo, HI

Dallas, TX

Honolulu, HI

Houston, TX

Bölgeleri Şekil 8.2’de gösterilmektedir. Tablo

Lihue, HI

Galveston, TX

8.2’de ise çok soğuk iklimlere sahip A.B.D.

Kahului, HI

San Antonio, TX

bir kanalı paylaşıyorsa her bir fan havanın bir

ları ortak bir egzoz kanalına bağlanamaz. Birden
fazla konutta kullanılan egzoz çıkışları egzoz
girişinin aşağı bölgesine yerleştirilmiş tek bir
egzoz fanına bağlı olabilir.
Ancak bu durumda fan sürekli çalışıyor olmalıdır

damperleri ile donatılmalıdır.

8. İKLİM VERİLERİ

8.1’de sıcak ve nemli iklime sahip A.B.D. şehirleri sıralanmaktadır. IECC 2004’ün 3B ve 3C

şehirleri sıralanmaktadır.
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Waco, TX

Şekil 8.2 A.B.D. için iklim bölgeleri

2006), A Method of Determining Air Change

TABLO 8.2 Çok soğuk A.B.D. iklimleri

Rates in Detached Dwellings. American Society
of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning

Şehir, Eyalet

Engineers, Inc., Atlanta, GA.

Anshorage, AK
Fairbanks, AK

2 ASHRAE Guideline 24-2008, Ventilation and

Caribou, ME

Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buil-

Marquette, MI

dings. American Society of Heating, Refrige-

Sault Ste. Marie, MI

ration and Air-Conditioning Engineers, Inc.,
Atlanta, GA.

Duluth, MN
International Falls, MN

3 NFPA 54-2002/ANSI Z223.1-2002, National

Fargo, ND

Fuel Gas Code. National Fire Protection Asso-

Grand Forks, ND

ciation and American Gas Association, Quincy,

Williston, ND

MA, and Washington, DC.
4 NFPA 31-2006, Standard for the Installation

9. REFERANSLAR

of Oil-Burning Equipment. National Fire Protec1

ANSI/ASHRAE

Standard

136-1993

(RA

tion Association, Quincy, MA.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2018
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5 NFPA 211-2006, Standard for Chimneys,
Fireplaces, Vents, and Solid-Fuel Burning Appliances. National Fire Protection Association,

MEVCUT BİNALAR

Quincy, MA.

A1. ÖZET

6 California Energy Commission (2001). Cali-

Bu ek mevcut binalar ve mevcut binalarda yer

fornia Title 24 Standards, ACM Manual, Appendix F, Sections 4.3.8.2.1 and 4.3.7.2.
7 ANSI/ASTM E1554-07, Standard Test Methods for Determining External Air Leakage of
Air Distribution Systems by Fan Pressurization.
ASTM International, West Conshohocken, PA.
8 ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2007, Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning
Devices for Removal Efficiency by Particle Size.
American Society of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, GA.
9

ANSI/ASHRAE

Standard

51-1999/AMCA

Standard 210-99. Laboratory Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance Rating.
American Air Movement and Control Association International, Inc., Arlington Heights, IL.
10 ANSI/AMCA Standard 300-05, Reverberant
Room Method for Sound Testing of Fans. American Air Movement and Control Association
International, Inc., Arlington Heights, IL.
11 HVI 915-06, Procedure for Loudness Rating
of Residential Fan Products. Home Ventilating
Institute, Arlington Heights, IL.
12 HVI 916-09, Air Flow Test Procedure. Home
Ventilating Institute, Arlington Heights, IL.
13 HVI 920-09, Product Performance Certification Procedure Including Verification and Challenge. Home Ventilating Institute, Arlington
Heights, IL.
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alan ilgili havalandırma ekipmanları için alternatif uyum seçenekleri sağlar. Bu bölüm bu standardın gerekliliklerine ve talimatlarına uyulmaksızın yapılmış iskân halindeki binalar için
yazılmıştır. İmza yetkisine sahip otorite hangi
durumlarda bu ekin yaptırımlarına uyulması
gerektiğini belirlemekle yükümlüdür. Bu ekin
standardın ana gövdesinin bölümleri yerine kullanılması standardın geri kalanıyla uyum konusunda sorumsuz olmayı gerektirmez.

A2. TÜM BİNA MEKANİK
HAVALANDIRMA MİKTARI
Talep edilen mekanik havalandırma miktarı, Qfan,
Bölüm 4.1’de verilen miktarın üzerine Bölüm

A3’e göre hesaplanan miktarın ilave edilmesiyle elde edilir. Eğer bina kabuğunun hava sızdırmazlığı hesaplandıysa, gereken havalandırma
miktarı Bölüm 4.1.3’te verilen şekilde azaltılabilir.

A3. YEREL EGZOZ
Ekipmanı değiştirirken veya yenilenen her bir
mutfak ve banyo için, tüm Bölüm 5 gereklilikleri karşılanmalıdır. Diğer mutfak ve banyolar
için, mevcut ekipman söz konusu gereklilikleri
yerine getirmede yetersiz kalıyorsa, bu bölüm
yerel egzoza gereksinim duyan her oda için
yetersiz egzoz havasını artırmak için, Bölüm
A2’deki tüm binaya ait havalandırma miktarlarını ayarlamak suretiyle kullanılır.

A3.1 İlk Oda Hava Yetersizliği. Her banyo ve
mutfak için hava yetersizliği Tablo 5.1’deki

(Bu bir normatif ektir ve standardın parçasıdır.)
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gereksinim duyulan hava miktarı, eksi egzoz
ekipmanının Bölüm A4.2’de verilen hava debi-

sidir. Eğer ortamda bir egzoz ekipmanı bulunmuyorsa veya mevcut cihaz ne ölçümlenebiliyor ne de değerlendirilebiliyorsa, egzoz cihazı
hava debisi sıfır olarak kabul edilecektir.

A3.2 Pencere Açma Getirisi. İmza yetkisini haiz
yetkili otorite eğer yerel egzoz sağlamak için
pencerelerin kullanımının yerel olarak izin verilebilir bir yöntem olduğuna karar verirse, hava
eksikliği aşağıdaki şekilde giderilebilir: Odada
hareket ettirilebilen bir pencere varsa, hava
eksikliği 10 L/s azaltılabilir.

A3.3 Gereksinim Duyulan İlâve Hava Debisi.
Toplam hava eksikliği tüm banyo ve mutfaklarda oluşan son hava debisi eksikliğinin toplamıdır. İstenen ilâve hava debisi toplam hava
eksiklik miktarının çeyreğine eşittir.

A4. HAVAYI HAREKET ETTİREN EKİPMAN
Değiştirilen tüm ekipman ve odada yenilenen
her ekipman için Bölüm 6 ve 7’deki tüm gereklikler

yerine

getirilmelidir.

Mevcut

ekipman

içinse, aşağıdaki istisnalar uygulanabilir.

A4.1 Seçim, Kurulum ve Gürültü Değerlendirmesi. Bölüm 7.1 ve 7.2 bu ekin alternatif uyum
yollarıyla kapsanan yerel egzoz fanlarına uygulanamaz.

A4.2 Hava Debisi Değerlendirmesi. Hava debisine ilişkin değerlendirmeler mevcut değilse
veya Bölüm 5.4’teki kanal boyutları gerekliliklerine ulaşılamıyorsa, hava debisi ölçülmelidir ve Bölüm 5.4’te belirtilen 62,5 Pa’da hava
debisi alternatif değerlendirilmesi kullanılmamalıdır. Mevcut ekipman için hava debisi değerlendirmeleri 62,5 Pa yerine 25 Pa’da mevcutsa bu
değerler, %25 düşürülmek kaydıyla kullanılabilir.
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