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Mutfak ‹çin Havaland›rma Ekipman›
Ventilation Equipment for Kitchens
Çeviren: Mak. Y. Müh. Nejat Demircio¤lu

1. Genel
1.1. Kapsam
Mutfaklar, içerisinde yemeklerin haz›rlan›p da¤›t›ld›¤›, masa ekipmanlar›n›n (tabak, kaﬂ›k, çatal vb) y›kand›¤› ve besinlerin depoland›¤› özellikli mahallerdir. Bu
yönerge ticari mutfaklar›n havaland›rma ve iklimlendirmesi ve sistemlerinin tasar›m› hakk›nda bilgiler sa¤lar. Bu doküman DIN EN 13779 ve DIN 18869 ile birlikte uygulan›r.
Bu yönerge evsel mutfaklar ile ›s› ve buhar ç›kartan elektrikli araçlar›n (piﬂirme
araçlar›, bulaﬂ›k makineleri vb) kurulu gücünün 25 kW'dan az oldu¤u küçük ticari mutfaklara uygulanmaz. Kurulu gücün 25 kW'dan az oldu¤u yerlerde bir egzoz
sisteminin tasarlanmas› önerilir. Her durumda çal›ﬂanlar›n sorumlu sigorta birli¤inin BGR 111 yönergesi izlenecektir.
1.2. Görevin Aç›klanmas›
Aﬂa¤›daki nedenlerle havaland›rma ve iklimlendirme sistemleri ticari mutfaklarda gereklidir.
1. Hava kokular, ya¤ parçac›klar› ve gaz halindeki yanma ürünleri ile kirletilir,
2. ‹ç mahal havas› kalitesi bak›m›ndan hijyen gereklilikleri sa¤lanmal›d›r,
3. Konveksiyon ve radyasyon yoluyla ciddi boyutlarda ›s› üretimi söz konusudur,
4. Besinlerin haz›rlanmas› ve y›kanmas› nedeniyle önemli ölçüde nem üretilir,
5. Mahal havas›n› d›ﬂ mahal havas› ile de¤iﬂtirerek havan›n yenilenmesi ve belirlenen oda s›cakl›klar›n›n korunmas› gereklidir,
Bu iﬂlevleri yerine getirmek, mutfakta ortaya ç›kan kokular, kirletici parçac›klar
ve nemin at›lmas›, mutfa¤›n bir bölümünü oluﬂturmayan mahallerin korunmas› ve
sa¤l›kl› olarak nitelendirilemeyen hiçbir hava biçiminin beslemeye kat›lmamas›
ya da geri akmas›n› önlemek için mutfaklara besleme ve egzoz hava sistemleri
yerleﬂtirilmesi gereklidir.
Ya¤›n egzoz havas›ndan ayr›lmas› için özel bir dikkat sarf edilmelidir. Bu ekipman›n üniform de¤erlendirmesini sa¤layan bir test iﬂlemi VDI 2052 K›s›m 1'de
aç›klanm›ﬂt›r.

58. say›n›n ekidir.

ÜNTES ISITMA KL‹MA SO⁄UTMA SAN. VE T‹C. A.ﬁ.’N‹N
KATKILARIYLA YAYINLANMAKTADIR
(*) VD Guidline 2052: VDI - TGA'n›n yaz›l› iznine istinaden tercüme edilmiﬂtir.
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1.3 ‹lgili Düzenlemeler, Standartlar ve Yönergeler
Düzenlemeler
Bau0
BrandSchLüft
AnlMusterRL
Brandschutzklappen
BauPrüfRL
LMBG
LMHV
BetrSichV
ArbstattV
ASR
BGV D 24
Standartlar
DIN 4102
DIN 4108
DIN 18379
DIN 18869
DIN 33403-2
DIN 33403-3
DIN EN 203-1
DIN EN 203-2
DIN EN 779
DIN EN 12559
DIN EN 12792
DIN EN 13779
DIN VDE 0100-200
DIN VDE 0100-737
Yönergeleri
AMEV RLT-AnlagenBau-2004
AMEV Instand haltung 90
AMEV Bedien RLT 88
DVGW G 600
DVGW G 634
VDI 2071
VDI 2081
VDI 2087
VDI 3801
VDI 3802
VDI 3803
VDI 3814
VDI 3895
VDI 6022
VDMA 24176
VDMA 24186
BGR 111
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Aç›klama
Alman Lander'i için bina düzenlemeleri
Havaland›rma ve iklimlendirme sistemlerinde yang›ndan korunma gerekliliklerinin binada denetim yönergesi
Havaland›rma kanallar›, yang›na dayan›kl› tavanlara konulan yang›n damperleri gibi elemanlar› yang›na ve
dumana karﬂ› koruyan kapama cihazlar›n›n yap›m› ve testinde temel ilkeler
Günlük kullan›mdaki besinler ve mallar yasas›
Besin maddeleri ve besin maddeleri taﬂ›ma konteyner yönergesindeki de¤iﬂiklikler için düzenleme
Güvenli çal›ﬂma yasas›
‹ﬂyeri yasas›
‹ﬂyeri yönergesi
Kazalardan korunma yönergesi, “S›v›laﬂt›r›lm›ﬂ gazlar›n kullan›m›”
Bina malzemeleri ve bina elemanlar›n›n yang›n davran›ﬂ›
Binalarda ›s› yal›t›m›
Bina iﬂlerinde sözleﬂme iﬂlemleri; K›s›m C: bina iﬂlerinin genel tan›mlamalar›; iklimlendirme sistemleri
Ticari mutfaklarda ekipmanlar; havaland›rma elemanlar›
‹ﬂyeri ve çevresindeki iklim; insanlar›n ›s›l dengesi üzerinde iklimin etkileri
Tolerans aral›¤›ndaki iklimin de¤erlendirilmesi
Gaz yak›tl› katering ekipman›; genel güvenlik kurallar›
Enerjinin ak›lc› kullan›m›
Genel havaland›rma için parçac›k filtreleri; filtre etme performans›n›n belirlenmesi
Binalar›n havaland›r›lmas›; kurulumu tamamlanm›ﬂ havaland›rma ve iklimlendirme sistemlerinin test iﬂlemleri
ve teslim edilmesi
Binalar›n havaland›r›lmas›; simgeler, terimler ve grafik simgeler
Konutsal olmayan binalar›n havaland›r›lmas›; havaland›rma ve oda iklimlendirme sistemlerinde performans
gereksinimleri
Binalarda elektrik tesisat›; tan›mlamalar
Düﬂük gerilimli tesisatlar›n döﬂenmesi; nemli ve ›slak alanlar ve yerler, d›ﬂ mahal kurulumlar›
Kamu binalar›nda iklimlendirme sistemlerinin planlama ve yap›m›na iliﬂkin talimatlar
Kamu binalar›nda teknik tesisi ve ekipman›n bak›m› (servis, denetim ve onar›m) için örnek sözleﬂme
Kamu binalar›ndaki iklimlendirme sistemlerinin çal›ﬂt›r›lmas›
Gaz tesisatlar› için teknik de¤erler (specifications)
Bina müﬂtemilat›nda yiyecek haz›rlama gazl› araçlar›n kurulumu; yanma havas› beslemesi ve yanma gazlar›
at›m› için özel gereklilikler
Is›tma, havaland›rma ve iklimlendirme tesislerinde ›s› geri kazan›m›
‹klimlendirme sistemlerinde gürültü üretimi ve gürültü azalt›m›
Hava kanallar›; iﬂletme ve kurulum temelleri
‹klimlendirme sistemlerinin iﬂletilmesi
Fabrikalar için iklimlendirme sistemleri
‹klimlendirme sistemleri; yap›sal ve teknik ilkeler
Otomasyon ve kontrol sistemleri (BACS)
Yay›n›mlar›n (emisyon) azalt›m›; besin piﬂirme ve ›s›l iﬂlem tesisatlar›
Havaland›rma ve iklimlendirme sistemlerinde hijyen gereklilikleri
Binalardaki havaland›rma, iklimlendirme ve di¤er teknik ekipmanlar›n denetimi
Binalardaki iklimlendirme ve di¤er teknik ekipmanlar›n bak›m› için performans programlar›
Sa¤l›k ve güvenlik gereklilikleri; mutfaklarda çal›ﬂma
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4 Simgeler
Simgeleri

Birim

Aç›klama

a

-

Tolerans faktörü

B

m

Geniﬂlik

cp

kJ/(kg.K)

Özgül ›s› kapasitei

D

g/h veya
g/(h.kW)

Buhar yay›n›m› veya özgül buhar yay›n›m›

d

m

Çap

H

m

Döﬂeme üstü yükseklik

h

m

Cihaz›n yüksekli¤i

k

m4/3W-1/3h-1

Konveksiyon oran›

L

m

Uzunluk

m

kg/h

Kütlesel debi

P

kW

Cihaz kurulu gücü

Q

W

Is› ç›kt›s›

q

W/kW

Özgül ›s› ç›kt›s›

r

-

Is›l hava ak›ﬂ› için azalt›m› faktörü
3

V

m /h

Hacimsel debi

v

m/s

Hava h›z›

x

kg/kgkuru hava

Havan›n mutlak nem içeri¤i

z

m

Is› kayna¤› üzerindeki yükseklik

ρ

kg/m3

Yo¤unluk

ϕ

-

Benzerlik faktörü

Yunan Harfleri

Alt-indisler
A

Hava ç›k›ﬂ›

ABL

Egzoz havas›

AbG

At›k gaz

Ausgl

Dengeleme havas›

AW

At›k su

d

Buhar

dA

Direk ç›k›ﬂ

Erf

Ç›k›ﬂ

G

Tabaklar

ges

Toplam

H

Do¤rudan egzoz davlumbaz›na üfleme

hydr

Hidrolik

k

Konvektif

l

Gizli (›s›)

max

Maksimum

ne

Çekimsel de¤il (not extracted)

R

Oda (mahal)

s

Duyarl› (sensitive)

th

Is›l (termal)

ZUL

Besleme havas›
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1.5. Mutfaklar›n S›n›fland›r›lmas›
Mutfaklar aﬂa¤›daki özelliklere göre s›n›fland›r›labilir:
• Cihazlar›n yersel uyarlamalar›,
• Haz›rlanan yeme¤in türü,
• Birim zamanda haz›rlanan kuver porsiyon birimi,
• Haz›rlanan yemeklerin çeﬂitlili¤i,
• ‹ﬂ s›ras›,
• Mutfak alan›ndaki tekil odalar›n birbirine ve mutfak alan›n›n yemek
da¤›t›m noktas›na göre ba¤lant›lar›,
EK A'daki tablo A2 mutfaklar›n s›n›fland›r›lmas›n› göstermektedir.
Aﬂa¤›da mutfa¤›n da¤›t›m noktas›na olas› ba¤lant› yollar› verilmektedir;
• Yemek odas›n›n yemek da¤›t›m noktas›na do¤rudan ba¤lanan mutfaklar,
• Yemek da¤›t›m noktas› mutfaktan ayr› veya bir da¤›t›m hacmine sahip olan mutfaklar,
• Yemek yeme alan›nda ve herhangi yersel ayr›c› içermeyen mutfaklar; örne¤in snack bar'lar,

Gerekli hava ak›mlar›n› en aza indirmek için ›s›-yayan cihazlar›n sürekli bloklar halinde ya da oda s›n›rlar›n› oluﬂturan yüzeyler boyunca yerleﬂtirilmesi yararl›d›r (Bölüm 5.1.1'deki Tablo 3'e bak›n›z).
Egzoz havas› bina elemanlar› ile do¤rudan temas ediyorsa, bunun bina yap›s›n› y›pratmamas› ve sürekli yo¤uﬂum suyuna maruz kalmamas› sa¤lanmal›d›r.
2.2. Is›l ve Maddesel Yükler
Mutfak içerisinde farkl› kirlenmeye sahip alanlar ortaya ç›kar. Konveksiyon ve radyasyon yoluyla do¤rudan ve buhar üreten ve di¤er
gaz yak›tl› ekipman yoluyla gizli ›s›dan oluﬂan toplam bir ›s› yay›n›m› söz konusudur.
Radyasyon-yo¤un alanlar yüksek yüzey s›cakl›klar› ile nitelendirilirler. Bunlar ›zgara yap›lan alanlar, salamander f›r›n bölgeleri, k›zartma tavalar›, f›r›nlar gibi alanlard›r.
Cihazlar›n ba¤l› yüküne ve buhar yay›n›m›na göre do¤rudan ve gizli
›s› miktarlar› tekil cihazlara göre normal çal›ﬂma ve s›n›rl› çal›ﬂma
için EK A'daki Tablo A1'de verilmiﬂtir. EK Tablo A3 ve Tablo A4'de
verilen de¤erler bulaﬂ›k makinelerine uygulan›r.

Mutfak içerisinde özel hijyen gereksinimlerine sahip yerler bulunmaktad›r: Bunlar;

Havadaki yabanc› maddeler ve mikroorganizmalar için kirlilik düzeyleri VDI 3895'de ele al›nm›ﬂt›r.

• So¤uk mutfak,
• S›cak mutfak,
• Et haz›rlama,
• Bal›k haz›rlama,
• Yemek da¤›t›m,

Besinlerin ›s›t›ld›¤› herhangi bir anda havadaki yabanc› maddeler ortaya ç›kar. Bunlar›n türü ve miktar› özellikle ya¤ miktar›ndan ve sa¤l›k için zararl› olan pirolizatlar›n oluﬂtu¤u s›cakl›ktan etkilenir. Bu
özellikle k›sa-zincirli aldehitleri, asetaldehitleri, tr-2 hegsenal ve akrolein ile birlikte yüksek uçuculu¤a sahip nitro-saminler ve polisiklik
aromatik hidrokarbonlar› (örne¤in benzo-a-piren) içerir.

VDI 0100 K›s›m 200 nemli ve ›slak odalar (örne¤in yemek haz›rlama mutfaklar›, kiler odalar›, so¤uk depolama odalar› ve hortum kullan›larak temizlenen döﬂeme ve tavanl› mahaller) için bir ayr›m yapmaktad›r.
2. Temel Tasar›m ‹lkeleri
2.1. Genel
Mutfaklarda havaland›rma ve iklimlendirme sistemlerinin tasar›m›
ve iﬂletimi için aﬂa¤›daki verilerin (data) bilinmesi gerekir.
• Mutfa¤›n türü,
• Birim zamanda haz›rlanan kuver say›s›,
• Çal›ﬂma süresi,
• Mahal geometrisi,
• Tekil bina elemanlar› için fiziksel veriler (data),
• Ayd›nlatman›n türü ve ﬂiddeti,

2.3. Personel
Mutfak personelinin ortalama yal›t›m de¤eri 0.6 clo olan elbiseler
giydi¤i kabul edilir. DIN 33403-3'e göre iﬂ enerjisi harcamalar› için
kademe-2 varsay›lm›ﬂt›r.
2.4. Di¤er Notlar
Havaland›rma ve iklimlendirme sistemlerinin tasar›m›nda maliyet etkin bir tasar›ma ulaﬂmak için, Ek A'daki Tablo A1'de verilen de¤erler, direk ve gizli ›s› ile nemlili¤in nihai kaynatma s›ras›ndakinden
yüksek olmas›na olanak vermez.
Bu amaç için yeterli geniﬂlikte olmayan bir mutfa¤a çok say›da ›s›yayan cihaz yerleﬂtirilmiﬂse, Bölüm 3'deki ergonomik gerekliliklerin
karﬂ›lanmas› olanakl› olmayabilir. Özellikle hava debisinin 90
m3/(m2.h)'den büyük oldu¤u yerlerde yüksek hava h›zlar› nedeniyle
çekmeler ortaya ç›kabilir.

Aﬂa¤›daki ayr›nt›lar›n bilinmesi de gereklidir.
• Cihazlar›n türü ve ba¤l› yükleri,
• Cihazlar›n tesisat› ve boyutlar›,
• ‹ﬂlev zamanlar›,
• Cihazlar›n ayn› anda kullan›m› (eﬂ kullan›m faktörü),

Kas›m - Aral›k 2008

Yüksek ›s›l yay›n›mlar›n bulundu¤u yerlerde veya hijyen gereksinimleri nedeniyle giriﬂ havas›n›n so¤utulmas› gerekli olabilir.
Farkl› s›cakl›k düzeylerine ve hijyen gerekliliklerine sahip tekil haz›rlama alanlar› aras›nda bölmelere gerek duyulabilir.

4 TTMD

uygulama - application

TTMD

3. Ergonomik ve Hijyen Gereksinimleri
3.1. Is›l Konfor, Tolerans
Mutfaklarda ›s›l konforu korumak her zaman olanakl› de¤ildir. Bu
özellikle, örne¤in ›s› yay›nma yüzeylerine sahip f›r›nlar, e¤ilerek boﬂaltmal› k›zartma tavalar›, geniﬂ k›zart›c›lar veya bulaﬂ›k makinelerinin yaklaﬂ›k 1 m uzakl›¤›ndaki alanlar gibi yüksek ›s› yay›n›m›ndaki
mutfak cihazlar›na yak›n olan bölgeler için do¤rudur. Bu alanlarda
bir gerekli minimum olarak DIN 33403-3 ile belirlenen iklimsel koﬂullar sa¤lanmal›d›r. Mutfakta normal olarak giyilen elbiseleri ve
personelin beklenen enerji yay›n›mlar›nda bulunaca¤›n› kabul ederek, mutfak içerisindeki hava koﬂullar› ﬁekil 1'de taral› alanla gösterilen konfor aral›¤› içerisinde bulunmal›d›r.
Olanakl› olan yerlerde konfor tolerans alanlar›n›n d›ﬂ›nda sa¤lanmal›d›r (DIN EN 13779'a baﬂvurunuz).
Tam besin hizmeti sa¤layan yerler, hastaneler, yemekhaneler gibi
yerlerin kilerlerinde nemlilik ﬁekil 1'de gösterilen aral›¤› aﬂabilir.
3.2. Oda Havas›n›n S›cakl›¤›
Mutfak mahali ile kilerdeki s›cakl›k 18°C olmal› ve proses gibi kaç›n›lamayan durumlar d›ﬂ›nda 26°C'yi aﬂmamal›d›r. Bu, k›sa, mevsimsel aﬂ›r› s›cakl›klar› ya da iﬂlevleri nedeniyle yüksek s›cakl›klardan
kaç›n›lamayan alanlar› içermez (‹ﬂ yeri yasas› 3 (1) ve ASR 6, bak›n›z bölüm 3.1).
70
10

C

%

ln

Hava S›cakl›¤›

Tablo 1. Hijyen nedenleriyle gerekli oda s›cakl›klar› için yol gösterici de¤erler.
3.3. Odan›n Nemlili¤i
Odada bulunan ba¤›l nemlilik, Tablo 2'de gösterilen de¤erleri aﬂmayacakt›r.
Oda (Mutfak) s›cakl›¤› (oC)
20
22
24
26

Ba¤›l nemlilik (%)
80
70
62
55

Tablo 2. Meskun (insan bulunan) zonda s›cakl›k ve ba¤›l nemlilik.
Konfor alanlar›nda havan›n içeri¤inin nemin s›n›r de¤eri kg kuru hava baﬂ›na 11.5 su ve ba¤›l nemlili¤i % 65'dir.
Mutfaklarda her zaman konforlu iklim koﬂullar›n›n sa¤lanamamas›
nedeniyle, (Bölüm 3.1'e bak›n›z) havaland›rma ve iklimlendirme sistemleri 16.5 g/kg maksimum nem içeri¤ine (bak›n›z Bölüm 5.1.4.4)
dayand›r›labilir.
Odadaki en düﬂük ba¤›l nem için herhangi bir güvenilir veri bulunmamaktad›r. Odada arada bir hedefi aﬂmalar kabul edilerek, % 30 BN
konfor alt s›n›r› olarak al›nabilir (odadaki s›cakl›ktan olabildi¤ince
ba¤›ms›z).
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3.4. Odadaki (Mutfak) Hava H›z›
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Yaﬂ termometre s›cakl›¤›

20

20
15

‹ﬂyeri yönerge konfor aral›¤› (ASR6)

10

ﬁekil 1. Mutfaklarda hava kalite aral›¤›.
‹ﬂyeri Yönergesi'ne göre hava s›cakl›¤› iﬂyerindeki döﬂemeden 0.75
m yükseklikte ölçülen Celcius olarak s›cakl›k olup, yönerge bu s›cakl›¤›n ölçülmesinde radyasyona karﬂ› engelleyici örtü kullan›lmas›n›
gerekli görmektedir.
Besin haz›rlama yönergelerinde belirtilmesi ve hijyen nedenleri, d›ﬂ›nda mahalin so¤utulmas›na genelde gerek bulunmamaktad›r. Bu
konudaki yol gösterici bilgiler Tablo 1'de verilmektedir.

Mutfa¤›n konfor bölgelerindeki hava h›z› oda havas› s›cakl›¤›na, ak›m›n türbülans›na ve giysilerin yal›t›m de¤erine (clo) (bak›n›z DIN
EN 13779). Burada verilen s›n›rlar, alana göre ak›ﬂ debisi olan 35
‹zin verilebilir ortalama hava h›z›, m/s

¤›
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em
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S›cakl›k,°C
15~18
18~20
17~20
0~3

lil

ik

o

Mutfak Alan›
Bal›k ve et haz›rlama
Sebze, salata ve patates haz›rlama
So¤uk mutfak
Piﬂmiﬂ so¤uk yemekler (meze) depolama
Piﬂmiﬂ so¤uk sistemi taraf›ndan haz›rlanan
besinlerin da¤›t›m odas›

0,8
m/s
0,6

Etkinlik düzeyi 2

0,4
0,6 c/o

0,2
0
18

20

22

24

26

28

30

32 34

Oda havas›n›n s›cakl›¤› oC

ﬁekil 2. Oda s›cakl›¤›n›n fonksiyonu olarak, izin verilebilir ortalama
hava h›z›.
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m3/(m2.h) de¤erine kadar korunmal›d›r. Alan birimi baﬂ›na daha yüksek hava ak›ﬂ miktarlar› (debiler) durumunda ﬁekil 2’de verilen s›n›r
e¤risi aﬂ›lmamal›d›r. ‹ﬂyerindeki ölçmeler döﬂemeden 1.7 m yükseklikte yap›lmal›d›r.

sa denetim yetkililerinin birlikte çal›ﬂmas›yla kararlaﬂt›r›l›r.

Laminer ak›ﬂ durumunda, döﬂemeden 0.1 m yükseklikteki h›z 0.2 m/s
de¤erini aﬂmamal›d›r. Bu de¤er 20°C oda s›cakl›¤› ve hava terminal
biriminden 0.80 m uzakl›k için geçerlidir.

Havaland›rma ve iklimlendirme sisteminin besleme havas› oda içerisinde kontrollü hava ak›m örnekleri elde edilecek biçimde da¤›t›labilir. Yükün iklimlendirmede yükün karﬂ›lanmas›na ba¤l› olarak örne¤in kar›ﬂ›k ak›ﬂ ve kaynak havaland›rma olarak adland›r›lan laminer
ak›m gibi iki temel ak›ﬂ biçimi aras›nda bir ayr›m yap›labilir.

‹ﬂ yeri ile hava terminal birimi aras›ndaki uzakl›k daha fazla oldu¤unda, hava terminal biriminden 0.8 m uzakl›kta daha yüksek hava h›zlar›na izin verilebilir.
3.5. Gürültü Kontrolü
Bir havaland›rma ve iklimlendirme sisteminde, döﬂemeden 1.7 m
yükseklikte ölçülen A-a¤›rl›kl› ses bas›nç de¤erlerine göre 50~60 dB
de¤eri aﬂ›lmamal›d›r. Yemeklerin aç›k bir tezgah üzerinde da¤›t›ld›¤› yerlerde A-a¤›rl›kl› ses bas›nc› de¤eri 50 dB'i aﬂmamal›d›r. Bu de¤erin çatal-kaﬂ›k ve tabaklar›n y›kand›¤› yerlerde 5 dB aﬂ›lmas›na
izin verilebilir.
Özellikle egzoz havas›nda ses azalt›c› önlemleri en aza indiren bir bak›ﬂ aç›s›yla, havaland›rma ve iklimlendirme sistemleri tasarlan›rken
ses düzeyleri optimal hale getirilmelidir. Bu, çekme fan›n›n ses gücü
düzeyinin en aza indirilmesi demektir.
Odada ek bir ses yal›t›m olana¤› olarak ses emici yüzeyler kullan›labilirse de bu, hijyen gereksinimlerine göre yap›lmal›d›r. Binan›n di¤er bölümlerinde izin verilebilir ses bas›nc› düzeyleri havaland›rma
ve iklimlendirme sistemi taraf›ndan aﬂ›lmayacakt›r.

4. Oda ‹çerisinde Hava Sirkülasyonu
Temel Hava Ak›ﬂ Türleri

4.1. Kar›ﬂ›k Ak›ﬂ
Temiz besleme havas› ve piﬂirme cihazlar›n›n üstündeki hava yabanc› maddelerle tamamen kar›ﬂ›m halinde zenginleﬂtirilmiﬂ durumdad›r. Kirli mutfak havas› d›ﬂ hava ile seyreltilir ve böylece hemen bütün mutfakta ayn› s›cakl›k ve yabanc› madde konsantrasyonlar›na
ulaﬂ›l›r. Nispeten yüksek bir impulstaki, iklimsel fizyolojik gereksinimleri karﬂ›lamak üzere verilen ve insan zonunun üzerinde yerleﬂen
besleme havas› ak›mlar›yla yo¤un bir kar›ﬂ›ma ulaﬂ›l›r.
Tasar›mlar
Yatay hava beslemesi
Oda tavan›n›n alt›ndan beslenen hava silindirik biçimli ak›ﬂ alanlar›
oluﬂturur. Bunlar, piﬂirme cihazlar›n›n üstündeki s›cak hava ak›mlar›n› çal›ﬂma alanlar›na do¤ru sapt›rabilir ve mutfak cihazlar›n›n üzerine yerleﬂtirilen çekme aparatlar›n›n çekme ak›mlar›n› da¤›tabilir.
Hava giriﬂleri olarak havaland›rma ›zgaralar› veya hava nozullar›
kullan›l›r.
Düﬂey hava beslemesi

3.6. Hijyen Gereksinimleri
Hijyen bak›m›nda, havaland›rma ve iklimlendirme sistemlerinin iﬂlevi, haz›rlanan, depolanan ve da¤›t›lan besinlerin hava ak›m›yla kirletilmesinin önlenmesi ve hava ak›mlar›yla belirsiz kokular›n, kirleticilerin ve di¤er gaz maddelerin da¤›l›m›n›n engellenmesidir.
Bu iﬂlevlerin karﬂ›lanmas› için, tekil elemanlara, sistem kavramlar›na
ve bak›m iﬂlemlerine göre Bölüm 6 ve Bölüm 11'de s›raland›¤› gibi
göre hijyen gereksinimlerinin belirlenmesi gereklidir. Mutfa¤›n farkl› alanlar› için farkl› hijyen gereklilikleri varsa bu, odaya uygun hava
ak›mlar›yla desteklenebilir.
Mutfaktan kokular›n yay›lmas›n› önlemek üzere mutfakta küçük bir
negatif bas›nç korunabilir. Bu yap›ld›¤›nda, hijyen durumu belli olmayan mahallerden hava çekilmesi (girmesi) önlenmelidir.
Bina içerisinde kokular›n yay›lmas›, uygun odalardan havan›n çekilmesini sa¤layan ek bir egzoz sistemi ile önlenebilir.
Havaland›rma ve iklimlendirme sistemleri sadece taze hava kullan›larak
çal›ﬂt›r›labilir. Sirkülasyon havas› kullan›lmayacakt›r. Yönerge VDI
6022'nin bir sonucu olarak sadece hava besleme sistemlerine uygulan›r.
Hijyen gereksinimleri mutfak tasar›mc›s›n›n, iﬂleticinin ve gerekiyor-
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Tavandan verilen birkaç tekil hava giriﬂi ile kar›ﬂ›k bir ak›ﬂ yarat›labilirken, hava giriﬂleri de tavana da¤›t›labilir. Her hava giriﬂinin çevresinde bir kar›ﬂt›rma ve ters ak›m alan› oluﬂur.
Ç›k›ﬂlar›n mutfak cihazlar› ve çal›ﬂma alan›n›n üzerinde uygulanmas›yla s›cak hava ak›mlar›n›n kar›ﬂmas› azalt›labilir.
Bu tür hava ak›ﬂ biçimleri için jet, burgulu, radyal ve do¤rusal hava
giriﬂleri kullan›l›r.
4.2. Laminer Ak›ﬂ
Laminer ak›mlar hem ›s›l hem de maddesel kirlenme ba¤lam›nda, insanlar›n bulundu¤u alandaki kirlenmeyi azalt›r.
Bu tür hava beslemesi durumunda odadaki hava ak›ﬂ›, mutfak cihazlar›n›n üzerinde oluﬂan ve s›cak havay› taﬂ›yan hava ak›mlar› yabanc› maddelerle zenginleﬂerek yukar›da yerleﬂtirilmiﬂ çekme cihaz›na
do¤ru yükselir. ‹nsanlar›n bulundu¤u alanda ›s›l yoldan oluﬂan bu hava ak›m› besleme havas› ile yer de¤iﬂtirirse, insanlar için hava kirlili¤i hemen tamamen önlenmiﬂ, ›s› yoluyla kirlenme de % 50 oran›nda azalt›lm›ﬂ olur. Is›l hava ak›mlar›n›n da¤›lmamas› için besleme havas›n›n darbelerine önemli bir dikkat harcanmal›d›r.
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Mutfaklarda yüklerin ve ›s›n›n azaltmas›nda laminer ak›mlar›n verimlili¤i birçok kez gösterilmiﬂtir.
Tasar›mlar
Tavana yerleﬂik hava terminalleri (yer de¤iﬂtirme hava terminalleri)
Is›l hava ak›mlar›n› etkileyen zonun d›ﬂ›nda, geniﬂ bir alana sahip hava giriﬂlerinden besleme havas›n›n tavandan aﬂa¤› insan bulunan bölgeye do¤ru verilmesi olanakl›d›r. Daha so¤uk olan besleme havas›,
yüksek özgül a¤›rl›k nedeniyle aﬂa¤› zemine do¤ru iner ve ›s›l yönden harekete geçirilen havan›n yerini al›r.
Piﬂirme cihazlar› üzerinde oluﬂan s›cak hava ak›mlar›n›n bozulmamas› koﬂuluyla, kar›ﬂ›k ak›ma göre önemli ölçüde azalt›lm›ﬂ parçac›kl› madde ve yüksek ›s› yükleri elde edilir. Ayn› hacimsel debiler
düﬂünüldü¤ünde bu azalt›m % 30~40'lar düzeyindedir.
Hava giriﬂlerinin uygunsuz yerleﬂtirilmesinden dolay› ortaya ç›kan
herhangi çapraz ak›m ›s›l ak›ﬂ› bozup mahaldeki kirlili¤in artmas›na
neden olabilir.
Besleme havas›n›n önce az kirli alanlardan geçmesi ile yük azalt›m›
s›n›rland›r›labilir ve belirli bir kirlilik oran›ndaki mahal havas› indüksiyon ve kar›ﬂma yolu ile insan bulunan zonlara taﬂ›nabilir.
Besleme havas› geniﬂ kesitli (alanl›) hava giriﬂlerine jet k›s›tlanmas›n›n en az olaca¤› üniform biçimde uygulanmas› gereklidir. Önerilen
hava ç›k›ﬂ h›z›, giriﬂ h›z›na ba¤l› olarak 0.2 m/s olmal›d›r.
Büyük besin hizmeti veren mutfaklarda hava giriﬂ s›cakl›¤› 19°C'den
düﬂük olmamal›d›r.
‹nsan bulunan alanlardaki hava giriﬂleri
(yer de¤iﬂtirme hava besleme terminalleri)
Laminer ak›m uygun biçimde kullan›ld›¤›nda, hava terminalleri döﬂemeden 0.2~2.0 m yükseklikte, besleme havas›n›n s›cak havay› bozmaks›z›n yer de¤iﬂtirece¤i biçimde yerleﬂtirilebilir. Bu, hava giriﬂlerine hava ak›m›n›n eﬂit da¤›l›m›n›, hava h›z›n›n silindirik hava giriﬂlerinde 0.4 m/s ve düz hava giriﬂlerinde 0.2 m/s hava h›z›n› ve besleme havas› s›cakl›¤›n›n 20°C'den düﬂük olmamas›n› gerektirir.
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Laminer hava giriﬂlerinin tavanda olmas›na oranla bu giriﬂlerin insan
bulunan bölgede bulunmas› halinde daha yüksek yük azalt›mlar› elde
edilmesinin nedeni, tavandan havan›n ilk giriﬂinden sonra aﬂa¤›ya,
odan›n en kirli alanlar›na do¤ru akmas› ve aﬂa¤›ya insan bulunan alana geçiﬂi s›ras›nda belirli orandaki bir kirli havan›n besleme havas›yla kar›ﬂarak insan bulunan zonlara taﬂ›nmas›d›r.
5. Tasar›m ‹lkeleri
5.1. Hava Ak›mlar›n›n Hesaplanma Yöntemi Genel
Mutfaklardaki iklimlendirme ekipman› için temel tasar›m de¤iﬂkenleri aﬂa¤›daki gibidir;
• Mutfak çekme davlumbaz›n›n kullan›ld›¤› yerlerde çekme hava
ak›mlar›,
• Besleme hava ak›mlar›,
• Egzoz hava ak›mlar›,
Çekme hava ak›mlar› piﬂirme noktas› üzerinde maksimum parçac›kl› maddeyi çekecek biçimde tasarlanacakt›r. Besleme hava ak›m› çal›ﬂma alan›ndan taﬂ›nacak olan parçac›k ve ›s› yüklerine göre ve parçac›klar ve ›s›l çevre hakk›ndaki gereklilikler karﬂ›lanmak üzere tasarlanacakt›r.
Mahal egzoz ak›m› besleme hava ak›m› ile hava çekme cihaz›na giden hava ak›m› aras›ndaki farkt›r.
‹klimlendirme ekipman›, aﬂa¤›da aç›kland›¤› biçimde tasarlanacakt›r.
‹lk planlamada gerekiyorsa ampirik de¤erler kullan›lacakt›r.
Normal çal›ﬂmada Tablo A1'deki de¤erler kullan›labilir. Normal çal›ﬂma ekonomik bir çal›ﬂma yöntemi olarak varsay›l›r. Bundan ayr›lan ekipmanlarda (örne¤in kapa¤› aç›k piﬂirme cihazlar›ndaki piﬂirme) ayr› bir sözleﬂme yap›lmal›d›r.
K›smi yükteki çal›ﬂma de¤erleri için s›n›rl› çal›ﬂma de¤erleri kullan›l›r. Hava ak›ﬂ›n›n hesaplama örnekleri EK B'de verilmiﬂtir.
5.1.1. Is›n›n Tetikledi¤i Hava Ak›m›
Mutfak cihazlar›n›n üzerinde s›cakl›k veya yo¤unluk fark›n›n tetikledi¤i serbest konveksiyon ak›mlar› oluﬂur. Ak›ﬂ örne¤i, direk ›s› yükünün konvektif olarak transfer edilen k›sm›yla belirlenir.

Hava terminalleri hava da¤›l›m›n›n mahal içerisinde olabildi¤ince
üniform olaca¤› biçimde ve cihazlardan yükselen s›cak hava ak›m›na do¤ru yerleﬂtirilmelidir; bunlar yuvarlak olmalar› halinde mahalin herhangi bir yerine yerleﬂtirilebilir veya düz, yar›-silindirik veya
silindirik ç›k›ﬂlar olarak duvar yüzeyinde veya ç›k›nt›l› uygulanabilirler.

Konvektif k›s›m, Tablo A1'de verilen cihazlardaki do¤rudan ›s› yay›n›m› de¤erlerini kullanan aﬂa¤›daki eﬂitli¤e göre hesaplan›r;
QS.K=0,5.P.QS (W)

(1)

S›cak hava ak›m› ad› da verilen, ›s›l olarak tetiklenen Vth hava ak›m›Ç›k›ﬂ elemanlar› kolay temizleme yönünden ulaﬂ›labilir olmal›d›r.
Hava giriﬂlerinin insan bulunan bölgelerde uygulanmas› ve hava ak›m›n›n do¤ru boyutland›r›lmas› durumunda, ayn› hava debisindeki kar›ﬂ›k ak›ﬂ durumuna göre parçac›k yüklerinde % 60~70, ›s› yüklerinde yaklaﬂ›k % 50 azalt›m elde edilebilir.
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na, çevre havas›n› tetikleyen, piﬂirme noktas›n›n üzerindeki izotermal
olmayan serbest hava ak›m› olarak bak›labilir. Hava ak›m›n›n kapsad›¤› uzakl›k olan z'ye ba¤l› olup aﬂa¤›daki eﬂitlikten bulunur;
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(m3/h)

(2)

Burada k ampirik olarak belirlenen bir katsay›d›r;
k=18 m4/3W-1/3h-1
dhydr, hidrolik çap olup, cihazlar›n veya cihaz bileﬂimlerinin boyutlar›ndan elde edilir;
dhydr = 2.L.B / (L+B) (m)

(3)

Burada;
L
Is› kayna¤›/Mutfak blokunun uzunlu¤u, m,
B

Is› kayna¤›/Mutfak blokunun geniﬂli¤i/m,

z

Is› kayna¤›/Mutfak blokunun üzerindeki yükseklik/m,

r

Cihazlar›n konumunu dikkate alan azalt›m faktörü (bak›n›z tablo 3).

Is› kayna¤›n›n uyarlanmas›

Azalt›m faktörü, r

Herhangi bir yere kurulum

1.00

Duvar dibine kurulum

0.63

Tablo 3. Is›l yönden tetiklenen hava ak›mlar› için azalt›m faktörleri.

Eﬂ zaman faktörü ϕ'nin de¤erleri Tablo A2'de verilmiﬂtir.
Bir mutfak bloku içerisindeki dengeleme alanlar› hesaplamaya hidrolik çap ile kat›l›rlar. Is›l yükleme olmayan ön çal›ﬂma alanlar›n›n kat›lmas›na gerek yoktur.
Duvar diplerine yerleﬂtirilmiﬂ ›s› yayan mutfak cihazlar›nda ›s›l hava ak›m› duvar yüzeyi boyunca oluﬂur ve duvar boyunca bir hava ak›ﬂ›n›
biçimlendirir. Bu duvar boyu ak›ma karﬂ› tetiklenen hava ak›m› serbest ak›m durumundakinden daha azd›r.
5.1.2. Mutfak Çekme Davlumbazlar›nda Çekme Hava Ak›mlar›
Egzoz havas› mahalden çekme davlumbazlar› yoluyla al›n›yorsa, çekme cihaz›n›n düﬂük kenar›nda ﬁekil 3 ve eﬂitlik (2) ye
göre ›s›l ak›mlar nedeniyle bir çekme hava ak›m› oluﬂur.
Is›l ak›mdan ayr›lmalara neden olan bozulmalara ve hava
beslemesinin türü nedeniyle olan hava saç›lmalar›na bir a ölçüsünde izin verilir;

.

.

VErf = Vth.a (m3/h)

(4)

Bu hava saç›lma derecesi a için de¤erler Tablo 4'de verilmiﬂtir. Bu tabloda, odada çapraz ak›mlar olmad›¤› varsay›lmaktad›r.

ﬁekil 3. Is›l olarak tetiklenen havan›n ﬂematik gösterimi.
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Ak›ﬂ Türü
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Mutfak çekme davlumbazlar› ve mutfak çekme tavanlar› için
hava saç›lma derecesi, a
bir hava beslemesi ile
bir hava beslemesi ile
bütünleﬂme yok
bütünleﬂme var

Kar›ﬂ›k ak›ﬂ
Te¤etsel ATU*
Tavan ATU
Laminer ak›ﬂ
Yer de¤iﬂtirme ATU
Kaynak ATU

1.35
1,30

1.25
1.20

1.20
1.15

1.15
1.10

Tablo 4. Hava saç›lma derecesi a için yol gösterici de¤erler.
* ATU=Hava terminal birimi (air terminal unit)

naklar› durumunda mutfak çekme davlumbazlar›ndaki toplam çekme havas› miktar›
için eﬂitlik (5) ve ›s›narak H=2.5 m yüksekli¤e ç›kan havan›n toplam Vth.ne için eﬂitlik (2)
kullan›larak hesaplan›r. Bu hava miktar› mahal tavan›ndan boﬂalt›lmal›d›r.
Bu durumda aﬂa¤›daki yaz›labilir;
(m3/h)

(7)

Burada mutfak davlumbazlar›ndaki hava ak›m›n›n % 10'undan düﬂüktür, oda tavan›ndan VAusgl gibi bir karﬂ›laﬂt›rma hava ak›m› varsay›l›r;

5.1.3. Bütünler Bir Hava Ak›m› Olmas› Halinde Mutfaktan
Hava Çekimi ‹çin Çekme Havas› Ak›m›

(m3/h)
Hava ak›m›n› stabilize etmek için hava do¤rudan mutfak çekme davlumbaz›na verilebilir. Besleme havas› jetinin tetikleme etkisi mutfak
çekme havas› davlumbaz›n›n yakalama verimini iyileﬂtirir ve hava
saç›lma derecesini (a) düﬂürür (bak›n›z Tablo 4).
Not: Bütünleﬂtirilmiﬂ hava beslemeli mutfak çekme davlumbazlar›
için çekme havas› saç›lma derecesi a, cihaz›n tasar›m›na ba¤l›d›r.
Tablo 4'de verilenlerden baﬂka de¤erlerin kullan›ld›¤› yerlerde, ba¤›ms›z bir test laboratuvar› taraf›ndan deneysel yoldan belirlenir (Bununla birlikte a 1.00'den küçük olamaz).
Is›l olarak tetiklenmiﬂ hava ak›m› ve çekme havas› ak›m› yakalama
cihaz›n›n alt k›sm›nda dengelenmelidir. Sonuçta, egzoz havas› ﬂebekesine ek olarak do¤rudan davlumbaza beslenen hava at›lmal›d›r.

(8)

5.1.4.2. Mutfak Hava Çekme Tavanlar›yla Ba¤lant›l› Olan
Egzoz Hava Ak›mlar›
Gerekli egzoz hava ak›m›, eﬂitlik (2)’ye göre ve ›s›l etkiyle döﬂemeden H =2.5 m yüksekli¤ine kald›r›lan havadan hesaplan›r. Havan›n
besleme ak›m›yla da¤›lmas› Tablo 4'de verilen saç›lma de¤eri (a)
kullan›larak hesaba kat›l›r.
.

.
(m3/h)

(9)

5.1.4.3. Besleme Elemanlar›yla Donat›ml› Mutfak Çekme
Tavanlar›nda Çekme Havas› Debisi

Buna göre;

(m3/h)

(5)

.
Burada VH, do¤rudan davlumbaza üflenen hava miktar›d›r.

Besleme elemanlar›yla donat›ml› çekme tavanlar› Bölüm 5.1.3'e benzetilerek ele al›nabilir.
5.1.4.4. Kontrol Hesaplamas›

Özel durum
Piﬂirme prosesinde eﬂitlik (10)'daki gizli ›s› bileﬂeni eﬂitlik (4)'ün duyarl› bileﬂeninde daha büyüktür ve hava miktarlar› aras›ndaki fark;
.
∆V = Est (10) - Est (4)

Egzoz hava çekmesinin türüne bak›lmaks›z›n, her bir çekme arac›
için Eﬂitlik (10)'a göre bir yo¤uﬂma kontrol (check) hesaplamas› gerçekleﬂtirilir.

m

(6)

∑ m.

d

Bu hava do¤rudan davlumbaza üflenebilir. Bu durumda eﬂitlik (5)'de.
.
.
eﬂit olarak seçilir.
ki VH bu miktar kadar azalt›l›r ya da VH , ∆V'ye
Davlumbaza do¤rudan beslenen hava ak›m› ek bir yo¤uﬂmay› önleyecek biçimde s›cakl›k kontrollü olacak ve genelde % 15~20'den
fazla olmayacakt›r.
5.1.4. Egzoz Hava Ak›mlar›
5.1.4.1. Mutfak Çekme Davlumbaz› ‹le Ba¤lant›l› Hava Ak›mlar›

.

V ABL =

.ϕ

j=1

m3/h olarak

(xABL - xZUL).ρ

ρ=1,2 kg/m3

(10)

(XABL - XZUL) = 6 g/kg kuru hava
Buna karﬂ›l›k XABL ≤ 16.5 g/kg kuru hava
Her durumda en büyük egzoz havas› ak›m› seçilir.

Mutfaktan egzoz havas› ak›m›, davlumbaz›n alt›nda olmayan ›s› kay-

TTMD 9

Kas›m - Aral›k 2008

uygulama - application

TTMD

5.1.5 Besleme Hava Ak›mlar›
Olanak varsa, aﬂ›r› hava da¤›lmas›n› önlemek için mutfak mahali, konuklar›n bulundu¤u yerden biraz daha düﬂük bas›nçta olmal›d›r. Bununla birlikte, egzoz havas› miktar› besleme havas› miktar›n› % 3~5'den daha fazla aﬂmamal›d›r.
5.2 Hava Ak›mlar›n›n Tahmini
Bölüm 5.1'deki hesaplama yöntemi, hesaplama için gerekli bütün verilerin bulundu¤unu varsayar. E¤er hal böyle de¤ilse, ﬁekil 4'e göre kaba bir boyutland›rma yap›labilirse de bu, sadece ilk planlama aﬂamas›nda kullan›lmal›d›r.
m3/h

Kavurma, k›zartma,
f›r›nda piﬂirme alanlar›

34000
32000

Kaynatma ve
piﬂirme alan›

30000
28000

Tüm mutfak alan›

26000
24000
22000
20000
19000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0

50

100
150 200
Mutfak döﬂeme alan›

m2

300

ﬁekil 4. ‹lk planlama s›ras›nda kaba hesaplama için nomogram.
Her durumda Bölüm 5.1'de verilen ayr›nt›l› bir hesaplama yap›lmal›d›r.
5.3. Yard›mc› Odalar ‹çin Yol Gösterici De¤erler
Yard›mc› odalar için yol gösterici de¤erler Tablo 5'de verilmektedir.
6. Havaland›rma ve ‹klimlendirme Sistemleri
6.1. Egzoz Havas› Sistemleri
Mutfaklarda egzoz havas› kirli mahal havas›n› çekmek, taﬂ›mak ve boﬂaltmak için kullan›l›r. Egzoz sistemleri bu durumda izin verilen yay›n›m de¤erlerini korumak için istenmeyen bileﬂenleri ay›rmak üzere tasarlan›rlar. VDI 3895 Yönergesi izlenmelidir!
Hijyen ve enerji nedenleriyle egzoz havas› hacimsel debisini de¤iﬂik
sistemlere bölmek uygun olabilir.

Kas›m - Aral›k 2008

Alan
Et haz›rlama
Bal›k haz›rlama
Kümes hayvan› haz›rlama
Sebze haz›rlama
Kuru depolama
Ekmek depolama
Besin-d›ﬂ› depolama
‹nsan bulunan odalar
Personel giyinme odas›/WC/duﬂ
Boﬂ depolar
S›cak yemek da¤›t›m noktas›
* ‹ﬂyeri yönergesi uygulanmal›d›r.

Hacimsel hava debisi
(m3/ h m2)
25
25
25
25
6
6
6
10*)
*)
6
60

Tablo 5. Yard›mc› odalar için yol gösterici de¤erler.
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Kaynatma, piﬂirme, kavurma sebze ve et haz›rlama ile birlikte yemek
da¤›t›m› de¤iﬂik kullan›m zamanlar› ortak bir egzoz sistemi ile taﬂ›nabilirler. Bu uygun yang›n zonlar› korunarak, depolar, rekreasyon
odalar›, insan bulunan odalar ile besleme ve at›k alanlar›na da uygulanabilir.
Bulaﬂ›k makineleri taraf›ndan üretilen buhar ve bulaﬂ›k makineleri
taraf›ndan mekanik-üretilen egzoz havas› (bazen kimyasal olarak kirli) toplanmal›, olanak varsa ayr› biçimde, hemen ve ortaya ç›kt›¤›
noktadan çekilmelidir. Bulaﬂ›k makinelerinin çal›ﬂt›rma ve durdurulmas› s›ras›nda makine fanlar› taraf›ndan üretilen bas›nç oynamalar›ndan kaç›n›lmal›d›r.
Hava ak›mlar›n› minimize etmek, k›smi ak›mlar› kesmek ve sadece
k›smen kullan›lan alanlardaki hava ak›mlar›n› azaltmaktan kaç›n›lmal›d›r. Birkaç alana besleme yapan egzoz sistemi durumunda, hava ak›ﬂ› kontrollü fanlar gibi uygun önlemlerle gereksinimlerle örtüﬂtürülebilir. Azalt›lm›ﬂ hava ak›mlar› çal›ﬂanlar üzerinde herhangi bir
olumsuzluk yaratmamal›d›r.

TTMD

cakt›r. Giriﬂler DIN EN 12237 ye göre s›n›f 2 s›zd›rmazl›¤›nda olacakt›r.
6.4.2. Filtreler
6.4.2 DIN EN 779'da belirtildi¤i gibi S›n›f 5 veya daha iyi ön filtreli, iki kademeli F7 s›n›f› veya tercihen F9 veya daha iyi ana filtreler
kullan›lacakt›r. A¤›r biçimde kirlilik içeren alanlarda daha s›k› kurallara gerek vard›r.
Filtrenin kirlenme düzeyi d›ﬂar›dan uygun araçlar›n kullan›m›yla (diferansiyel bas›nç göstergeleri veya alarmlar) aç›k biçimde görülebilir
olacakt›r. VDI 6022'ye de bak›n›z.
6.4.3. Is› De¤iﬂtiriciler
Is› de¤iﬂtiriciler seçilirken bunlar›n kolayca temizlenebilir olmas›na
dikkat edilmelidir (plakalar aras›ndaki uzakl›klar, düzgün yüzeyler
vb).

6.2. Besleme Hava Sistemleri

6.4.4. Is› Geri Kazan›m›

Besleme havas› sistemlerinin iﬂlevi egzoz havas›n›n yerine geçmek
ve ›s› ile nemin al›nabilece¤i koﬂullar›n yarat›lmas›d›r. Bu yap›l›rken,
Bölüm 3'de verilen hijyen ve ergonomik oda iklimlendirmesinin gereklilikleri karﬂ›lanmal›d›r.

Is› geri kazan›m sistemleri tasarruf sa¤lad›¤›ndan uygulanabilir olduklar› zaman yerleﬂtirilmelidir. Egzoz havas›ndaki kirlenme (aerosoller) nedeniyle, düzgün ve pürüzsüz yüzeyler temel gereklili¤i
oluﬂturur. Ayr›ca uygun filtreler de gerekli olabilir.
Örne¤in bulaﬂ›k makinelerinde k›smen aﬂ›nd›r›c› bileﬂenler nedeniyle, uygun malzemeler seçilmelidir.

Besleme havas› sistemleri hava çekimi, koﬂulland›rma, da¤›t›m nedeniyle mutfak alan›ndaki hijyen koﬂullar›n›n y›pratmayaca¤› bir biçimde tasarlanmal›d›r.
6.3. Hava Haz›rlama Merkezleri
Fan odalar› ve merkezleri VDI Yönerge 3803'e göre yap›lacak ve yeterli say›da, sistem elemanlar›n›n içeri sokulabilece¤i bak›m ve servis uygulanabilecek boyutlarda ulaﬂ›m olana¤›na sahip k›l›nacakt›r.
Bunlar mutfa¤a girilmeksizin ulaﬂ›labilir olacak ve ayr› bir yang›n
zonu olarak iﬂlem görecektir. Olanak varsa, egzoz havas› sistemine
yak›n bir drenaj sistemi öngörülecektir. Bütün drenaj cihazlar›n›n
at›k-su sisteminden tamamen ayr›lmas› sa¤lanacak ve drenaj ceplerinin (trap) kurumas› önlenecektir. Bu merkezlerin oluﬂturulmas›nda
German Lander yang›ndan korunma gereklilikleri ve yönergeleri yerine getirilecektir.

6.4.5. Besleme ve Egzoz Fanlar›
Hava ak›m›n›n uyarlanmas› kademeli veya kademesiz olabilir. Bu
durumda besleme havas› ayn› anda de¤iﬂtirilecektir.
Tahrik motorlar› hava ak›m› içerisinde olan fanlara izin verilmez.
Fan gövdesi bir aerosol yo¤uﬂum suyu drenaj›na sahip olacakt›r.
6.4.6. Susturucular
Gerekli olan herhangi susturucu aﬂ›nmaya direnimli, egzoz veya d›ﬂar› giden havaya maruz kald›¤› yerlerde su geçirmez, kolay temizlenebilir, asit ve ya¤a dayan›kl› yüzeylere sahip olacakt›r. Susturucular
kolay ulaﬂ›labilir veya kolay sökülebilir olacakt›r.
6.4.7. Hava Kanallar›

6.4. Sistem Elemanlar›
Taﬂ›nmakta olan havayla ve özellikle de egzoz havas›yla temasta
olan bütün yüzeyler aﬂa¤›daki gibi olacakt›r:
-Gerekli bak›m ve temizlik iﬂlemleri kolayl›kla uygulanabilmelidir,
-Olanak oran›nda pislik ve art›klardan kaç›n›lmal›d›r.
Örne¤in panel ve filtre gibi elemanlar›n önünde yeterli bir aç›k alan
bulunacakt›r.
6.4.1. Besleme ve Egzoz Havas› Ekipman›
Hava haz›rlama ekipman›n›n muhafaza k›sm› çift metal gömlek ile
aralar›nda yanmayan bir malzemeden yal›t›m içerecektir.
Egzoz havas› alan›ndaki s›zd›rmazl›k elemanlar› ve esnek ba¤lant›lar
ya¤ asit ve alkalilere karﬂ› önemli bir dayan›ma sahip olacakt›r.
Kablo giriﬂleri mal sahibi taraf›ndan vidal› iletkenler olarak sa¤lana-
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Taze hava veya besleme havas› kanallar› hijyen koﬂullar›na uygun,
aﬂ›nmaya direnimli ve düzgün yüzeyli malzemeden yap›lacakt›r.
Egzoz kanallar› ve bunlar›n ba¤lant›lar› aerosol yo¤uﬂmas›na karﬂ›
s›zd›rmaz olacakt›r. Aerosol yo¤uﬂmas›na iliﬂkin görünür bir ya¤lanma olmamal›d›r. Kural olarak, galvanizli çelik saç veya 1.4301 krom
nikelli saç kullan›l›r. Y›kama alanlar›ndan gelen aﬂ›nd›r›c› egzoz havas› için uygun malzemeler kullan›lmal›d›r. Ba¤lant› flanﬂlar›na yap›lan ba¤lant›lar biribirine yak›n aral›kl› civatal› ve aerosol yo¤uﬂmas›na karﬂ› s›zd›rmaz yap›lacakt›r. Özel durumlarda 2.5 mm ölçekli
kaynakl› çelik saç kullan›l›r. Hava kanallar›n›n uygun kimyasal maddeler kullan›larak temizlendi¤i varsay›lmaktad›r. Böylece hava kanallar›n›n branﬂman hatlar›nda, kesit de¤iﬂme noktalar›nda, bükümlerde ve elemanlar›n birleﬂti¤i yerler olan yaklaﬂ›k 3 m düz kanal
uzunlu¤unda bir denetim aç›kl›klar› b›rak›lacakt›r. Bu aç›kl›klar, s›zd›rmazl›k ve direnim bak›m›ndan flanﬂl› ba¤lant›lara benzer kapaklarla donat›lacakt›r. Bütün denetim aç›kl›klar›n›n konumu denetim
diyagram›nda gösterilecektir.
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Egzoz havas› veya d›ﬂar› giden hava kanallar› olanak oran›nda düz
hat biçiminde yap›lacakt›r. Büküm (dirsek vb) say›s› en düﬂük tutulacakt›r. Hava kanallar› DIN 18869-4 Bölüm 4 uyar›nca yap›lacak ve
döﬂenecektir.

6.5. Ölçme, Kontrol ve Ayarlama

Egzoz hava kanallar› kokular›n yay›lmas›n› önlemek için negatif bas›nca sahip olacakt›r.
Yatay egzoz havas› ve d›ﬂar› verilen hava kanallar› olanak oran›nda
k›sa tutulacak ve e¤im verilecektir. En düﬂük noktalara kolayl›kla
kontrol edilen ve temizlenen yo¤uﬂum suyu toplay›c›lar› (kolektör)
yerleﬂtirilecektir.
Kanallarda yo¤uﬂum suyu oluﬂumunu önlemek için özellikle binalar›n so¤uk bölgelerinden geçen kanallar›n yal›t›lmas› önerilir. Yal›t›m
malzemeleri hijyen ve yang›n gerekliliklerini karﬂ›layacakt›r.

Piﬂirme ve kaynatma cihazlar›na do¤rudan havaland›rma ve iklimlendirme sistemlerinin do¤rudan kontrolü, enerjinin optimalleﬂtirilmesi yönünden uygun olabilir.

6.4.8. D›ﬂ hava ve d›ﬂar› verilen hava için hava aç›kl›klar›
Komﬂu meskun mahal ve ikamet birimlerinden gelen kokulardan kaç›nmak için, d›ﬂar› verilen hava çat› üzerine dikey olarak ç›kart›l›p
uygun bir noktadan serbest hava ak›m›na at›lacakt›r. Binan›n ya da
ç›k›ﬂ a¤z›n›n konumuna ba¤l› olarak, DIN 18869-4 Tablo 4'de izlenecektir.
D›ﬂar› verilen havada ya¤mur suyu yo¤uﬂumunun ortaya ç›kmas› halinde bunun d›ﬂar› verilen hava sistemini etkilemeksizin at›lmas›n›n
sa¤lanmas›na dikkat edilmelidir.
VDI 3895'de belirtilen özellikli olumsuz durumlarda, yay›n›mlar›
azaltmak için gerekli ad›mlar at›lmal›d›r.
Taze hava toprak yak›n›ndaki havada bulunan mikro organizmalar›n
ve di¤er kirleticilerin içeri girmemesi için en az toprak zemininden 3
m yukar›dan çekilecektir. Di¤er kirli alanlardan havan›n çekilmesinden etkili biçimde kaç›n›lacakt›r.
Taze hava giriﬂlerinden geçen havan›n h›z› ya¤mur ve kar›n içeri girmeyece¤i kadar düﬂük seçilmelidir. Sistem durduruldu¤unda binan›n
ve de d›ﬂar› verilen hava kanallar›n›n so¤umamas› için taze hava ve
d›ﬂar› verilen hava vanalar›n›n bu kanallardaki hava aç›kl›klar›n›n
olanak oran›nda arkas›nda olmas› önerilir.

Besleme havas› sistemlerinin s›cakl›¤› sistemle örtüﬂmesi yönünden
kontrol edilecektir.

Hava ak›mlar›n›n merkezi olarak kontrol edildi¤i yerlerde (örne¤in
h›z kontrolü yoluyla) hala çal›ﬂmakta olan hava boﬂalt›m noktalar›n›n
gerekli hava ak›m› ile beslenmesi sa¤lanacakt›r. Piﬂirme iﬂleminin olmad›¤› ve bu nedenle düﬂük hava ak›m›nda çal›ﬂma s›ras›nda tüm
odan›n uygun biçimde havaland›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
6.5.1. Ölçme
Mutfaklarda, hava besleme ve egzoz sistemleri en az›ndan aﬂa¤›daki
ölçme ve kontrol cihazlar›yla birlikte sa¤lanacakt›r:
• Filtreler sinyal kontaklar›na sahip diferansiyel bas›nç göstergelerine sahip olacakt›r,
• Kay›ﬂ gözlemlemesi,
• Besleme havas› s›cakl›k sensörleri,
• Egzoz havas› veya oda havas› s›cakl›k sensörleri,
• Donmadan korunma sensörleri,
• Çal›ﬂma saati say›c›lar›,
• Gerekliyse ›s›-ölçerler.
6.5.2. Kontrol
Mutfaklara ait besleme ve egzoz havas› sistemleri bir zamanlama
program› ile donat›labilir. Besleme ve egzoz havas› sistemleri birlikte çal›ﬂt›r›lacakt›r.
6.5.3. Ayarlama
Mutfaklardaki havaland›rma sistemleri gerekiyorsa; ya çok kademeli ya da s›n›rs›z olarak de¤iﬂtirilebilen ayarlama sistemine sahip olacakt›r. Aerosol seperatörlerine minimum hava ak›ﬂ› sa¤lanacakt›r.
ﬁekil 5, hava ak›mlar›n›n s›n›rs›z-de¤iﬂtirilebilen bir ayarlama düzeni ile ayarland›¤› bir çok kademeli sistem yerleﬂimini göstermektedir.

Kiler,bulaﬂ›k
makinesi
Da¤›t›m (servis)
alan›
Et haz›rlama
Piﬂirme mutfa¤›

ﬁekil 5. Bir besin haz›rlama mutfa¤›nda çok zonlu sistem örne¤i.
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7. Mutfak Hava Çekme Davlumbazlar›, Mutfak Hava Çekme
Tavanlar›
7.1. Aerosol Ay›r›c›lar›
Bir mutfaktan çekilen egzoz havas› (depolama odalar› d›ﬂ›nda) egzoz
hava kanallar›na verilmeden önce olanak oran›nda aerosollerden temizlenmelidir. Aerosol seperatörleri sa¤lam, yönetimi kolay temizlik
amac›yla kolay sökülebilir veya kolay ulaﬂ›labilir türden olacakt›r.
Çal›ﬂt›rma kollar›na sahip olmal›d›r. Aerosol seperatörleri ve bunlar›n muhafazalar›nda en az›ndan 1.4301 kromnikelli çelik malzeme
kullan›m› gereklidir.
Aerosol ay›r›c›lar›, ayr›lan aerosollerin aﬂa¤›da bulunan kanallara
do¤ru inebilmesi için yataya göre 35º veya tercihen 45º’lik bir aç›yla
yerleﬂtirilmelidir. Ay›r›c›n›n yap›s›, toplanan aerosollerin aﬂa¤›da bulunan kanallar inmesini sa¤l›yor ya da ay›r›c› ayn› zamanda bir kolektör iﬂlevine de sahip ise ve tüm birim bir bulaﬂ›k makinesinde y›kanabiliyorsa o zaman yatay konumda yerleﬂtirilebilir.
Ay›r›c›ya giriﬂte üretici taraf›ndan belirtilen hava h›z› sa¤lanmal›d›r.
Filtreler (ka¤›t filtreler) birleﬂik filtre olmas› d›ﬂ›nda izin verilebilir
de¤ildir. En az›ndan ay›r›c›n›n ilk kademesi bir aerosol ay›r›c›s› olarak iﬂlem görecektir (VDI 3676'ya göre atalet kuvveti ay›r›c›s›).
Yüksek bir yang›n tehlikesi bulunan ›s›l ekipmanlar›n üzerinde kullan›lan filtreler, alev girmesine karﬂ› korumal› olacakt›r (DIN 18869-5).
7.2. Mutfak Hava Çekme Davlumbazlar›
Mutfak cihazlar›n›n üzerine yerleﬂtirilen çekme davlumbazlar› duman ve buharlar› h›zl› biçimde çekmek için kullan›l›rlar. Yeterli geniﬂlikte bir toplanma alan› (davlumbaz yüksekli¤i 0.4 m'den az de¤il)
sa¤lanmal›d›r. Toplama bölgesinin hacmi uygun bir büyüklükte olacak ve her durumda saniyede çekilen hava hacmini karﬂ›layacak geniﬂlikte olacakt›r. Mutfak çekme davlumbazlar›n›n
tasar›m› ve yap›s› (temel bir yap› için EK D'ye bak›n›z) mutfak cihaz›n›n çevresinde en az 0.2 m'lik
bir ç›k›nt›ya sahip olacakt›r. Bir kap› (kapak) aç›kl›¤›na sahip cihazlar için, davlumbaz kap› çevresinde en az 0.4 m'lik bir ç›k›nt›ya sahip olmal›d›r. Davlumbaz›n alt ucu döﬂemeye göre 2.10 m'den yukar›da ise ﬂekil 6'da gösterildi¤i gibi daha büyük bir ç›k›nt› sa¤lanacakt›r.

7.3. Mutfak Hava Çekme Tavanlar›
Geniﬂ alandan buharlar› üretildikleri yerde çekmek için mutfak çekme tavanlar› kullan›l›r. Bunlar ayr›ca besleme havas›n› da içerirler.
Temel konstrüksiyonlar EK D'de gösterilmiﬂtir.
Aç›k ve kapal› sistemler aras›nda bir fark bulunur. Kapal› sistemlerde, egzoz havas› aç›kl›klar› do¤rudan egzoz hava kanallar›na ba¤lan›rken, aç›k sistemlerde tavan boﬂlu¤u kanal k›lavuzuna ba¤lan›r.
Her iki sistemede Bölüm 2 ve Bölüm 11'deki belirlemeler izlenmelidir.
Bölüm 7.1'de belirtildi¤i gibi mutfak havas› çekme tavanlar›ndaki seperatörler kolay temizlenir veya temizlik amac›yla kolay sökülebilir
olmal›d›r.
Mutfak hava çekme tavanlar› ya tam olarak ya da 1.4301 krom-nikelli çelik malzeme ve anodize toz kaplanm›ﬂ veya f›r›nlanm›ﬂ emaye
alüminyumun bir bileﬂimi olarak üretilirler. Geniﬂ besin haz›rlama
mutfaklar›ndaki gaz yak›tl› mutfak cihazlar›n›n duman gaz› kanallar›nda sadece 1.4301 krom nikelli çelik kullan›lmal›d›r.
Mutfak hava çekme tavanlar›n›n alt kenar›n›n yüksekli¤i German
Lander veya ‹ﬂyeri Yönergesi'ne göre boyutland›r›lacakt›r. Bünyesel
ayd›nlatma arac› korumal› s›n›f IP54 olacakt›r.
Davlumbaz, ›s›l olarak tetiklenmiﬂ hava ak›m›n› yakalamak için yeterli bir ç›k›nt› alan›na sahip olacakt›r (ﬁekil 7).

H Davlumbaz alt kenarinin döﬂemeden
olan yüksekli¤i
X Ç›k›nt› (taﬂma) (yaklaﬂ›k 20 cm)
a Aç›kl›k aç›s› 12o

Normal yükseklik 0.90 m

Çekme davlumbazlar› en az›ndan 1.4301 krom-nikel çeli¤inden yap›lmal›d›r. Davlumbaz›n bütün
gövdesi aerosol yo¤uﬂmas›na karﬂ› s›zd›rmaz ve tercihen kaynakl› olacakt›r. Ba¤lant›lar temiz (düzgün)
ve aç›k kenarlar kesme yoluyla yaralanmalara neden olmayacak biçimde yap›lacakt›r.

H Normal yükseklik 2.1 m

Drenaj araçlar› ile boﬂalt›lmas› için kanallar çapaks›z olacakt›r.

Tepede ve tercihen bünyede bulunan ayd›nlatma arac› en az korumal› s›n›f IP54 türü olacak ve en az 90ºC'lik çevre s›cakl›¤›na dayanacakt›r. Do¤rudan çekme davlumbaz›na yerleﬂtirilen çekme fanlar›ndan, hijyen, teknik ve ses nedenleri ile kaç›n›lmal›d›r. Adsal (nominal) ayd›nlatma ﬂiddeti ‹ﬂyeri Yönergesi ASR 7/3'de verilmektedir.

ﬁekil 6. Davlumbaz alt kenar›n›n yüksekte olmas› durumunda davlumbaz kapsama ç›k›nt›s›.
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H Davlumbaz alt kenar›n›n döﬂemeden
olan yüksekli¤i

Normal yükseklik 0.90m

H Normal yükseklik >2,50 m

α Aç›kl›k aç›s›

ﬁekil 7. Mutfak hava çekme tavan›nda ç›k›nt› (taﬂma) alan›.
8. Yang›ndan Korunma
Egzoz hava sitemindeki kirlenmeyi ve dolay›s›yla yang›n tehlikesini
en aza indirmek için mutfak egzoz havas›ndan s›v› ve kat› bileﬂenler
olanak oran›nda ayr›lacakt›r.
Mutfak egzoz havas› sistemleri etkili aerosol seperatörleri ile donat›lacakt›r. Bunlar alevin parçalanarak sistemin alt ak›m bölgesindeki
parçalara girmesini önleyecektir. Yang›ndan korunma nedenleri ile
temizlemeye özel bir önem verilecektir, 11. bölüme baﬂvurunuz.
Mutfaklardaki havaland›rma sistemleri hava besleme ve egzoz kanallar› da dahil olmak üzere, yanmayan malzemelerden yap›lacakt›r.
Egzoz havas› sistemini kontrol etmek ve temizlemek üzere yeterli say›da denetim aç›kl›¤› b›rak›lacakt›r, Bölüm 6.4.7'ye baﬂvurunuz.
Egzoz hava kanallar› yang›n tehlikesi bulunan alanlardan geçiyorsa,
bu kanallar uygun ve onayl› yang›n damperlerine sahip k›l›nacakt›r.
Onayl› ve belgeli yang›n damperi bulunmuyorsa, egzoz havas› kanallar› mutfaktan ç›k›ﬂta L90 içerecek veya di¤er bir yolla yang›ndan
korunma sa¤lanacakt›r. Gerekli yang›ndan korunma ekipmanlar›n›n
hepsi yerel yetkililer taraf›ndan onayl› olacakt›r.
9. Besin Hizmeti Veren Büyük Gaz Yak›tl› Mutfak Cihazlar› ve
Duman Gaz› K›lavuzu
Gaz yak›tl› büyük mutfak cihazlar› kullan›ld›¤›nda (do¤al gaz veya
s›v› gaz) hem gerekli yanma havas›n›n sa¤lanmas› hem de duman gaz›n›n çekilmesi için özel önlemlere gerek vard›r. Do¤al gaz›n kullan›ld›¤› yerlerde, DVGW Arbeitsblatt DVGW G 634 ve ayr›ca likitgaz kullan›lan yerlerde kazalardan korunma düzenlemesi BGV D
34'de belirtilen gereklilikler karﬂ›lanacakt›r.
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Mutfaktan egzoz gaz› ile bir duman kanal›na sahip cihazdan duman
gaz› birlikte çekildi¤inde mutfak hava çekme davlumbazlar› duman
gaz›n›n s›cakl›¤›na dayanacak biçimde olacakt›r (DVGW G 6349'a
da baﬂvurunuz).
Duman gaz› sistemlerinin mahalde sonland›¤› yerlerde, duman gaz›
davlumbazlar› ve çekme tavanlar› duman gaz› s›cakl›¤›na dayanacakt›r, Bölüm 7.3'e baﬂvurunuz.
Uygun miktarda bir yanma havas› beslemesi sa¤lanacakt›r. Hacimsel
hava debileri Bölüm 5'e göre yap›ld›¤›nda bu sa¤lanmal›d›r.
Bu durumda gaz yak›tl› cihazlar sadece havaland›rma sisteminin çal›ﬂmas› halinde çal›ﬂ›yor olacakt›r.
10. Kabul Edilebilir Denetimler ve Belgelendirme
DIN EN 12599'da belirlenen denetimlere ek olarak, d›ﬂar› verilen hava kanallar›n›n s›zd›rmazl›¤› da kontrol edilecek ya da DIN 18379'a
göre do¤rulanacak, aerosol ay›r›c›dan geçen havan›n h›z› da kontrol
edilecek veya hava debisi ölçülerek hesaplanacakt›r. Güvenlik cihazlar› ve uyar› ›ﬂ›klar› da iﬂlevsel yönden test edilecektir.
Duman gaz› k›lavuzu kabul denetimi s›ras›nda ve daha sonra iki y›lda bir kontrol edilecek, duman gaz›n›n iklimlendirme ve havaland›rma sistemine kar›ﬂmad›¤› do¤rulanacakt›r. Bu özellikle duman gaz›n›n bir duman gaz› sistemi/baca ile çekildi¤i B s›n›f› cihazlar›n çekmesi için uygulan›r; örne¤in ›s›l kald›rma kuvvetleri bozulmamal›d›r.
Mutfak kabul kontrol sürecine girmeden önce iﬂletici personele tüm
teknik ayr›nt›lar› içeren bir doküman dosyas› verilecektir. Bu mutfakta saklanacak ve yetkililerin denetimleri s›ras›nda istendi¤inde gösterilecektir.
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Belgeler aﬂa¤›dakileri içerecektir:
1. Mutfaktaki cihazlar›n yerleﬂimini gösteren teknik resimler,
2. Devre ve kontrol diyagramlar› ile de¤iﬂtirilecek parçalar da dahil
olmak üzere havaland›rma ve iklimlendirme sistemi için denetim belgeleri,
3. Mutfak cihazlar›na ait teknik veriler,
4. Hava ak›mlar›n›n hesaplar›,
5. Kabul ve denetimle ilgili kay›tlar,
6. Personel için bak›m ve iﬂletme talimatlar›,
7. Ar›zay› bildirmek için üretim ve kurulum firmalar›n›n adresleri ve
telefon numaralar›.

TTMD

Güvenlik cihazlar› ile uyar› ›ﬂ›klar›n›n düzenli aral›klarla iﬂlevsel testi yap›lacakt›r.
‹nce toz filtrelerinin kirlenme durumu bir uyar› cihaz›n›n sinyali ile
belirginleﬂtirilecektir.
Aktif karbon filtrelerinin koku filtreleme etkisi bir uzman taraf›ndan
y›lda en az iki kez denetlenecek ve gerekiyorsa de¤iﬂtirilecektir.
Mutfak hava çekme davlumbazlar› ile elemanlar› kirlilik yönünden
her gün kontrol edilecek ve gerekiyorsa temizlenecektir. Yap›lan her
temizlik belgelendirilecektir.

11. ‹ﬂletme ve Bak›m
Çal›ﬂman›n daha k›sa aral›klarda bak›m gerektirmesi d›ﬂ›nda, havaland›rma ve iklimlendirme sistemlerine uygulanan bak›m
VDMA24186-0 ve -1 uyar›nca gerçekleﬂtirilecektir. ‹ﬂletme ve bak›m s›ras›nda bütün kay›tlar tutulacak ve bak›m s›ras›nda üreticinin
veya bayiinin bak›m talimatlar›na tam olarak uyulacakt›r.

TTMD 15

Mutfak hava çekme tavanlar› ile elemanlar› ayda bir kirlilik yönünden denetlenecek ve gerekiyorsa temizlenecektir. Yap›lan her temizlik iﬂlemi belgelendirilecektir. Bu, özellikle mutfak egzoz havas› ile
temasta olan tavan boﬂluklar› durumunda önemlidir. Egzoz hava sisteminin ekipmanlar› (örne¤in egzoz hava kanallar›, fanlar, ekipman
bölmeleri) y›lda en az iki kez denetlenecek ve gerekiyorsa temizlenecektir.
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1.1

1) Normal çal›ﬂma: Birkaç kavurma, kaynakma, k›zartma, ›zgara, f›r›nlama ekipman›n›n ayn› anda çal›ﬂmas›
2) S›n›rl› çal›ﬂma: Düﬂük etkinlik dönemlerinde, haﬂlama yar›-kaynakmak, buharl› ›s›tmak, buz çözmek, s›cak tutmak, düﬂük s›cakl›k piﬂirmesi vb.
gibi iﬂlemler için cihaz›n k›smi yükte çal›ﬂt›r›lmas›

Tablo A1. Mutfak cihazlar›nda mahale yay›lan özgür direk, gizli ›s› ile nem yay›n›m›.
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Tablo A1. Mutfak cihazlar›nda mahale yay›lan özgür direk, gizli ›s› ile nem yay›n›m› (devam).

Salamander
E¤ilebilen
Fritöz
Buharl›

Bas›nçl›

Piﬂirme

uygulama - application
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S.No

1

2

3
4
5

Mutfak türü

Gastronomik
tesisler (snack
bar, otel mutfaklar›)
Kantin mutfaklar›,
düzensiz yemek
Hastane ana
mutfa¤›
Da¤›t›m
mutfa¤›
Kurumlardaki mut.

Eﬂ
zaman
faktörü
ϕ***)

Mutfak tasar›m›
Orta büyüklükte mutfak
Günlük Yemek Eﬂ
kuver
zaman› zaman
say›s›
kuver
faktörü
say›s›
ϕ***)

Geniﬂ mutfak
Günlük
Yemek
kuver
zaman›
say›s›
kuver
say›s›

Eﬂ
zaman
faktörü
ϕ***)

-

1,0

< 250

-

0,7

> 250

-

0,7

-

150

0,8

-

< 500

0,6

-

> 500

0,6

-

250

0,8

-

< 650

0,6

-

> 650

0,6

-

40

1,0

-

-

-

-

-

-

-

100

0,9

-

< 250

0,6

-

> 250

0,6

Küçük mutfak
Günlük
Yemek
kuver
zaman›
say›s›
kuver
say›s›

<100

6

Haz›rlama mut.
kar›ﬂ›k mutfaklar

-

50

0,9

-

< 400

0,6

-

>400

0,6

7

Endüstriyel yemek
haz›rlama (yemek
fabrikalar›, uçuﬂ
katering mut.
so¤uk besin
mutfaklar›, merkezi
mutfaklar.)

-

-

-

< 3000

-

0,7

> 3000

-

0,7

Tablo A2. Mutfaklar›n*) s›n›fland›r›lmas› ve k›lavuz de¤erler**).
*) Bölüm 1,5'e baﬂvurunuz
**) Bu de¤erlerden ayr›lmalar konusunda iﬂletmeci, mutfak tasar›mc›s›, mutfak kurulumcusu ve iklimlendirme-havaland›rma tasar›mc›s› aras›ndaki anlaﬂma yap›lacakt›r. Tekil olarak havas› çekilen cihazlara eﬂ zaman faktörü 1.0'in uygulanmas› önerilir.
***) Eﬂ-zaman faktörü ϕ = (mutfa¤›n gerçek güç tüketimi/Mutfak cihazlar›n›n toplam adsal güç de¤erleri).
No

Kod

Aç›klama

1

K

El-yüklemeli,
programl› cihazlar
Tek sepetli makine
Çift sepetli makine

2

D

3

KT

4

BT

Sepet taﬂ›ma makinesi
ve motor tahrikleri
Konveyörlü taﬂ›ma
makinesi

Y›kama performans›
standart tabak/saat

Aﬂa¤›dakiler için uygulanan toplam ›s›
Tank ›s›t›c›lar›, boyler ›s›t›c›lar› ve pompa motorlar›

250~1250
1000~2500

Küçük y›kama iﬂlemleri, tank ve boyler ›s›t›c›lar›
birbirine ba¤lanabilir

1600~5000

Tank ›s›t›c›lar›, boyler ›s›t›c›lar›, kurutucu ›s›t›c›lar›

Tablo A3. Bulaﬂ›k makineleri, y›kama performanslar› ve ›s› tüketicileri.
*) Y›kama performans› standart 260 mm taba¤› anlat›r.
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VABL,dA
VZUL,ges-, VABL,dA = 11 600 - 2000
VABL,ges

7 300 m3/h
4 300 m3/h
11 600 m3/h
= 2 000 m3/h
= 9 600 m3/h
= 11 600 m3/h

∆t-8K
VZUL, G (m3/h)
VABL, dA (m3/h)
t-8K
VZUL, R (m3/h)
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EK B Hesaplama Örnekleri
ﬁekil B1'deki kantin mutfa¤›nda hava ak›mlar›n›n belirlenmesi. Mutfa¤›n zemin alan› 8 m X 9 m=72 m2; mutfak yüksekli¤i 3 m.
Mutfa¤›n ortas›na 4285 mm uzunluk 1750 mm geniﬂlikte bir mutfak bloku yerleﬂtirilmiﬂtir.
Mutfak ekipman› Tablo B1’de s›ralanm›ﬂt›r.

S›ra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miktar
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Aç›klama
Elektrikli ocak
Elektrikli derin fritöz
Elektrikli bas›nçl› piﬂrici
Elektrikli e¤ilebilir tava
Elektrikli, bas›nçl› kazan
Elektrikli kazan, 80 lt
Elektrikli kazan, 60 lt
Elektrikli kazan, 40 lt
Elektrikli buhar konveksiyonlu f›r›n 20 xGN 1/1
Elektrikli buhar konveksiyonlu f›r›n 6 xGN 1/1
Elektrikli yüksek bas›nçl› buhar GN1/1
Elektrikli buzdolab›

kW
16.9
14.4
12.4
14.4
23.6
19.0
36.0
15.0
36.5
9.3
22.5
0.5
220.5

Blok boyutlar› 4250 mm x 1750 mm
Davlumbaz H1 (blok üzerinde) 4650 x 2150 mm
Davlumbaz H2 Buharl› kazanlar›n üzerinde 3400 x 1400 mm
ﬁekil B1. Numune mutfa¤›n zemin alan› ve yerleﬂimi.
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Bir mutfak davlumbaz› H1, 465x2150 mm ölçülerinde döﬂemeden 2.10 m yukar›da mutfak blokunun üzerine yerleﬂtirilmiﬂtir. 3400x1400 mm
boyutlar›ndaki di¤er bir davlumbaz bir buharl› piﬂiricinin (hot air steamer) üzerine yerleﬂtirilmiﬂtir (Madde 1,9 ve 11).
Besleme havas› düﬂük-darbeli olarak laminer ak›m biçiminde tavandaki aç›kl›klardan sa¤lanmaktad›r.
Madde Cihaz

Ba¤l› yük

1
2
3
4
5
6
7
8

kW
16.9
14.4
12.4
14.4
23.6
19.0
36.0
15.0

Elektrikli f›r›n
Elektrikli derin fritöz
Elektrikli bas›nçl› piﬂirici
Elektrikli e¤ilebilir firtöz
Elektrikli bas›nçl› kazan (cauldron) 150 lt
Elektrikli kazan (cauldron) 80 l
Elektirkli kazan, 2x60 lt
Elektrikli kazan 40 lt
Toplam

Odaya ›s› ve buhar yay›n›m›
Duyulur ›s›
Gizli ›s›
W/kW
W
g/h kW
200
3380
118
90
1296
1030
40
496
15
450
6480
588
40
944
15
35
665
294
35
1260
294
35
525
294
15046

g/h
1994
14832
186
8467
354
558
10584
4410
46413

Tablo B1. H1 Davlumbaz› alt›ndaki mutfak blokundaki cihazlar özeti.
Madde Cihaz

Ba¤l› yük
kW

9

36.5

Odaya ›s› ve buhar yay›n›m›
Direk ›s›
Buhar
W/kW
W
g/h kW
g/h
120
4380
265
9673

9.3

120

1116

265

2465

22.5

25

563

294

6615

Madde Cihaz

Ba¤l› yük
kW

12

0.5

Odaya ›s› ve buhar yay›n›m›
Direk ›s›
Buhar
W/kW
W
g/h kW
g/h
700
350
-

10
11

Elektrikli, buhar konveksiyonlu f›r›n
20xGN 1/1
Elektrikli, buhar konveksiyonlu f›r›n
6xGN 1/1
Elektrikli yüksek bas›nçl› buharl› piﬂirici
(düdüklü) GN1/1

Tablo B2. H2 davlumbaz›n›n alt›ndaki cihazlar›n özeti.

Elektrikli buzdolab›

Tablo B3. Çekme davlumbazlar›n›n d›ﬂ›nda ›s› yayan cihazlar (çekilmemiﬂ hava ›s›s›).
Madde Cihaz›n aç›klamas›

1-8
9
10
11
12

Mutfak bloku
Elektrikli buhar konveksiyon f›r›n›
Elektrikli buhar konveksiyon f›r›n›
Elektrikli, yüksek bas›nçl› buhar (düdüklü)
Elektrikli buzdolab›

Boyutlar
LxBxH
4250x1750x900
885x895x1790
885x895x660
500x810x800
800x800x1500

dhydr
(m)

2.48
0.89
0.89
0.62
0.80

QS, K
Eﬂitlik (1)'den
(W)
7523
2190
558
282
175

z
(m)
1.2
1.21*)
0.92**)
1.3
1.0

Tablo B4. Bölüm 5.1.1 Uyar›nca ›s›l hava ak›mlar›n›n hesaplanmas›.
*) Gövde yüksekli¤inin yar›s›
**) Ekipman 850 mm yükseklikte bir masa üzerine kurulur.
Madde Cihaz›n aç›klamas›

1-8
9
10
11
12

Is›l hava ak›mlar›
Eﬂitlik (2)'den
m3/h
Mutfak bloku
3534
Elektrikli buhar konveksiyon f›r›n›
745
Elektrikli buhar konveksiyon f›r›n›
391
Elektrikli, yüksek bas›nçl› buhar (düdüklü) 295
Elektrikli buzdolab›
253

Is›
kayna¤›n›n
uyarlanmas›
Serbest
Duvar
Duvar
Duvar
Çift-tarafl›

Azalt›m
faktörü
1.0
0.63
0.63
0.63
0.63

Is›l hava
ak›m›
m3/h
3534
469
246
186
159

Tablo B5. Is›l hava ak›mlar›n›n hesaplanmas›.
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Egzoz hava ak›mlar›
Çekme havas› debisi, Davlumbaz 1:
Taﬂma (ç›k›nt›) miktar›
Çekme havas› debisi, Davlumbaz 2
Taﬂma (ç›k›nt›) miktar›
Vtn.ne=159 m3/h<0.1.∑.VErf
VAusgl=373 m3/h

VErf I=4241 m3/h
a=1.2
VErf II=1081 m3/h
a=1.2

Besleme hava ak›m›
VZUL=VErf1+VErf II+Vtn.ne+VAusgl=5854 m3/h
Bölüm 5.1.3.3
Madde

Cihaz aç›klamas›

Buhar yay›n›m›
g/h

1-8
9-11

Mutfak bloku
S›cak haval› düdüklü; Yüksek bas›nçl› düdüklü

46 413
18 753

VABL
Eﬂitlik (10)'a göre
m3/h
3868
.
1563>VErf II

Do¤ru de¤erler
Egzoz hava ak›mlar›
.
VErf1=4241 m3
.
VErf II=1563 m3/h
.
Vtn.ne=159 m3/h
.
VAusgl=421 m3/h
Besleme hava ak›m›:
VZUL=6384 m3/h
Hesaplama örne¤i 2
ﬁekil B2'de gösterilen Alman Silahl› Kuvvetler Mutfa¤›n›n hava
debilerinin hesaplanmas›. Mutfa¤›n döﬂeme alan› 91 m2 ve yüksekli¤i
3 metredir.
Mutfakta iki blok bulunmakta birinci blok buharl› kazanlar› (caldron),
ikinci blok ise bir f›r›n, derin fritözler ve k›zartma tavalar›n› içermektedir.
Mutfakta A1 gösterimine göre bir mutfak çekme tavan› (cf.EK D)
bulunmaktad›r. S›cak haval› düdüklülerin üzerine ayr›ca bir mutfak
davlumbaz› yerleﬂtirilmiﬂtir.
Besleme havas› zemin düzeyinden ve düﬂük h›zl› olarak uygulanmaktad›r.
Döﬂemenin üzerinde tabakalaﬂma yüksekli¤i: H=2.5 m
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S›ra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Adet
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1

TTMD

Aç›klama/kapasite
Elk, kW
Gazl› kazan (caldron), yuvarlak, 80 litre
Buharl› kazan (caldron), yuvarlak, 60 litre
Buharl› kazan (caldron), yuvarlak, 60 litre
14.0

Gaz, kW
18,0

Buhar, kW
15.0
15.0

18.0
25.0
Herbiri 18.0
Herbiri 15.0
16.0
Herbiri 17.0
35
129.0 kW

97.0 kW

30.0 kW

ﬁekil B2. Numune Mutfak 2 için yerleﬂim ve döﬂeme alan› (servis mutfa¤›), 600 TG.
Blok büyüklü¤ü: 3600 x 1700 mm
Haval› buhar tenceresi (düdüklü) üzerindeki davlumbaz: 5000 x1400x600 mm
S.No

1
2
3
4
5
6

Cihaz

Buh.Tencere (caldron), 80 lt
Buh. Tencere (caldron), 60 lt
Buh. Tencere (caldron), 60 lt
Bas›nçl› piﬂirici (düdüklü)
Buh. Tencere (caldron), 80 lt
Buh. Tencere (caldron), 150 lt
Toplam

Ba¤l› yük
kW

Ba¤lant› türü

18
20
20
14
18
25

G
ND
ND
E
G
G

Mahalle ›s› ve buhar yay›n›m›
Duyulur ›s›
Su Buhar›
W/kW
W
g/h.kW
Buhar
100
1800
441
35
700
294
35
700
294
40
560
15
100
1800
441
100
2500
441
8060

g/h
7398
5880
5880
210
7398
11025
38871

B6. Mutfak Bloku 1'deki cihazlar›n özeti.
Tablo A1'e göre Özgül ›s› ve nem yay›n›m›

S.No

Cihaz

Ba¤l› yük
kW

Ba¤lant› türü

1
2
3

E¤ilebilir fritöz
Derin fritöz
4 ocakl› f›r›n
Toplam

2x18
2x15
16

G
E
E

Mahalle ›s› ve buhar yay›n›m›
Duyulur ›s›
Buhar
W/kW
W
g/h.kW
g/h
450
2X8100
630
2X11340
90
2X1350
1030
2X15450
200
3200
118
1888
22100
55468

B7. Mutfak bloku II'deki cihazlar özeti.
Tablo A1'e göre Özgül ›s› ve nem yay›n›m›

S.No

Cihaz

1

Elektrikli, buhar
konveksiyonlu f›r›n
Elektrikli, buhar
konveksiyonlu f›r›n

2

Ba¤l› Yük Ba¤lant› türü
kW

Mahalle ›s› ve buhar yay›n›m›
Duyulur ›s›
Buhar
W/kW
W
g/h.kW
g/h

17

E

120

2040

265

4505

35

E

120

4200

265

9275

Tablo B8. Mutfak Çekme davlumbaz› alt›ndaki cihazlar.
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Madde Cihaz›n aç›klamas›

Boyutlar

dhydr

LxBxH

(m)

(mm)

QS,K
Eﬂitlik (1)'den

z

(W)

(m)

1-6

Mutfak bloku I

3400x1900x900

2.44

4030

1.6

7-9

Mutfak Bloku II

3400x1900x900

2.44

11050

1.6

10

Elektrikli, yüksek bas›nçl› buharl› (düdüklü) 1100x895x1790

0.99

1020

1.21*)

11

Elektrikli, buhar konveksiyonlu ocak

1.08

2100

1.21*)

1200x895x1790

Tablo 9. Bölüm 5.1.1'e göre Is›l hava ak›mlar›n›n hesaplanmas›.
*) Yar›m gövde yüksekli¤i
Madde Cihaz›n aç›klamas›

Is›l hava ak›mlar› Is›

Azalt›m

Is›l hava

Eﬂitlik (2)'den

kayna¤›n›n

faktörü

ak›m›

m3/h

uyarlanmas›

Mutfak bloku I

3170

Serbest

7-9

Mutfak Bloku II

4437

Serbest

1.0

4437

10

Elektrikli, yüksek bas›nçl› buharl›(düdüklü) 638

Duvar

0.63

402

11

Elektrikli, buhar konveksiyonlu ocak

Duvar

0.63

558

1-6

885

m3/h
1.0

3170

Tablo 10. Is›l hava ak›mlar›n›n hesaplanmas›.
Eﬂzaman faktörü:ϕ=0.6
Egzoz hava ak›mlar›:
Mutfak çekme davlumbaz›, çekme havas›
VErf=Vth.a=1326 m3/h.115=1566 m3/h
Mutfak çekme tavan› hava ak›m›:
(Taﬂma-ç›k›nt›- derecesi a=1.15)
VABL=Vth.a=7601 m3/h.1,15=8748 m3/h
Besleme havas› ak›m›:
VZUL=10314 m3/h
Hesab›n sa¤lamas›
.

Madde

Cihaz

Buhar yay›n›m›
g/h

1-9
10-11

Mutfak bloklar› I-II
Mutfak çekme
davlumbaz›

94339

VABL
Eﬂitlik (10)'a göre
m3/h
7862

18285

1524
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EK C Ticari mutfak ekipmanlar› için Standartlar ve Yönergeler
Ulusal Ticari Mutfak Standartlar›
DIN 18851

Equipment for commercial kitchens;Rangers;Requirements and testing (Ticari mutfak ekipman›; gereklilikler ve test)

DIN 18852

Equipment for commercial kitchens; Frying and grilling appliances; Requirements and testing (Ticari mutfak ekipman›;
K›zartma ve kavurma cihazlar›; gereklilikler ve test)

DIN 18854

Equipment for commercial kitchens; Multiple deck ovens; Requirements and testing (Ticari mutfak ekipman›; çok
bölmeli fr›nlar; gereklilikler ve test)

DIN 18855-1

Equipment for commercial kitchens; Boiling pans; Requirements and testing; (Ticari mutfak ekipman›; Kaynatma
tavalar›; gereklilikler ve test)

DIN 18856

Equipment for commercial kitchens; Deep fat frayers; Requirements and testing; (Derin ya¤l› fritözler; gereklilikler ve test)

DIN I8857

Equipment for commercial kitchens; Frying and broiling pans (K›zartma ve ›zgara tavalar›)

DIN 18858

Equipment for commercial kitchens; Salamander broilers and giros grills; Requirements and testing; (Salamander ve
giros ›zgaralar›)

DIN 18860

Equipment for commercial kitchens; Working tables (Çal›ﬂma tezgahlar›)

DIN 18861

Equipment for commercial kitchens; Dishwashing facilities and sinks (Bulaﬂ›k y›kama sistemleri ve evyeler)

DIN 18862

Equipment for commercial kitchens; Automatic units for grilling products (Izgara ürünler için otomatik birimler)

DIN 18863

Equipment for commercial kitchens; Pressure steam cookers; Requirements and testing (Bas›nçl› buharl› piﬂirici (düdüklü)

DIN 18864

Equipment for commercial kitchens; Heat insulated container for food transport (Besin taﬂ›ma için yal›t›ml› kaplar)

DIN 18865

Equipment for commercial kitchens; Food distribution wquipment

DIN 18866

Equipment for commercial kitchens; Convection ovens and convection steamers; Requirements and testing
(Konveksiyon f›r›nlar› ve konveksiyon buharl› tencereleri)

DIN 18867

Equipment for commercial kitchens; Mobile equipment (Taﬂ›nabilir ekipman)

DIN 18868

Equipment for commercial kitchens; Non-thermal furnishing components (Is›l-olmayan donan›m ekipmanlar›)

DIN 18869

Equipment for commercial kitchens; Components for ventilation (Havaland›rma elemanlar›)

D›n 18870

Equipment for commercial kitchens; Limits for wastage heat losses of catering equipments (Besin haz›rlama

DIN 18871-1

Equipment for commercial kitchens; Thermal equipment (Is›l ekipman)

DIN 18879-1

Equipment for commercial kitchens; Systems for treatment of potable water for commercial kitchens; Part 1

ekipman›nda at›k ›s› kay›plar› için s›n›rlar)

Decarbonisation-system installed before equipment for commercial kitchens (Ticari mutfaklarda içme suyu iﬂlemleme
sistemleri; K›s›m 1: Ekipmandan önce kurulan dekarbonizasyon ekipman›)

Gaz ›s›t›c›l› ekipmanlar için standartlar
(Gaz ›s›tmal› besin haz›rlama (katering) ekipman› için standartlar)
DIN EN 203-1

Gas heated catering equipment; Part 1:General safety rules

DIN EN 203-2-1 onw

Gas heated catering equipment; Part 2-1 Specific requirements; Open burners and work burners

Elektirikli ›s›t›c›l› ekipmanlar için standartlar
(Elektrikle ›s›t›lan besin haz›rlama ekipman› için standartlar)
DIN EN 60335-1

Household and similar electrical appliances; Safety; Part 1: General requirements (Evsel ve benzeri
elektrikli cihazlar; K›s›m 1:Güvenlik gereklilikleri)

DIN EN 60335-2 own

Household and similar electrical appliances; Safety; Part 2-1 Particular requirements for commercial
electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements (Evsel ve benzeri elektrikli cihazlar; K›s›m 2: Ticari
elektrikli piﬂirme cihazlar›, kuzineler, f›r›nlar hob'lar ve elemanlar›)
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EK D MUTFAK ÇEKME DAVLUMBAZLARI VE ÇEKME TAVANLARININ TEMEL TÜRLER‹
Mutfak çekme davlumbazlar›

Tasar›m
Standart duvara kurulu
davlumbaz; yamuk

ﬁemas›

Standart aç›klamas›
Ad›
Mutfak çekme
davlumbaz›

Standart
DIN 18869

Özelli¤i
-A1

Standart duvara kurulu
davlumbaz, kutu/küp
biçimli

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A2

Çevresel çekimli
davlumbaz; duvara
kurulumlu

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A3

Çevresel çekimli
davlumbaz;
kutu/küp biçimli

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A4

Indüksiyon davlumbaz›,
duvara kurulumlu,
kutu/küp biçimli

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A5

Standart merkezi
davlumbaz; yamuk

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A6

Standart merkezi
davlumbaz;
kutu/küp biçimli;
ortadan çekimli

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A1

Standart merkezi
davlumbaz,
kutu/küp biçimli,
çevreden çekimli

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A2

Standart çevreden
çekimli davlumbaz
duvara kurulumlu,

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A3

Merkezi indüksiyon
davlumbaz›,
kutu/küp biçimli

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A4

Ters çekimli
davlumbaz

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A5

Barbekü davlumbaz›

Mutfak çekme
davlumbaz›

DIN 18869

-A6
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Mutfak çekme tavanlar›

Tasar›m
Tavan plenumlu
aç›k tasar›m

ﬁema

Standart aç›klamas›
Ad›
Mutfak çekme
tavanlar›

Standart
DIN 18869

Özellik
-B1

Hava plenumlu
kapal› tasar›m

Mutfak çekme
tavanlar›

DIN 18869

-A2

Hava oda/kutulu
kapal› tasar›m

Mutfak çekme
tavanlar›

DIN 18869

-B3

Çeviren
Mak. Yük. Müh. Nejat DEM‹RC‹O⁄LU YTÜ Makine Mühendislik Fakültesi'ni bitirdikten sonra, ayn› üniversitede lisansüstü e¤itimini tamamlam›ﬂ, ABD'de k›sa süreli bir Air Conditioning program›ndan sertifika alarak DEU IMYO'da so¤utma sistemleri program›n› yürütmüﬂ ve bu görevden emekli olmuﬂtur.
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