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6.2 Konut Dışı Binalar 

  Doğal Havalandırma 

 

Minimum 

gereklilikler 

Adımlar-

anahtar sorular 
Stratejiler 

 

 

 

 

 

Minimum 

önerilen hava 

miktarı: 

 10 l/s/kişi    

(36 m³/h/kişi)  

(EN 16798-1) 

 

 

Kirletici 

seyreltme 

stratejisi 

olarak, iç 

ortam havası 

mümkün 

olduğu kadar 

homojen 

şekilde 

değiştirilme-

lidir. 

Havalandırma 

miktarı DSÖ 

minimum 

gerekliliklerini 

karşılıyor mu? 

Ortamdaki hava 

homojen bir 

şekilde karıştı mı? 

 

Potansiyel yeni açıklıkları göz önünde bulundurarak, açıklıkların yerlerini ve yüzey alanlarını 

değerlendirin (pencere veya kapı ekleyin / boyutlarını değiştirin). 

HAYIR 

Eğer mevcut değilse, tek taraflı havalandırma yerine “çapraz/karşılıklı” havalandırma sağlamaya 

çalışın. Hava hareketine izin vermek için kapıları açık tutun. 

Tek taraflı havalandırma 

Karşılıklı havalandırma 

Açık bir pencerenin yakınına yerleştirilmiş ayaklı bir fan kullanılması havalandırmayı sağlayabilir. 

Başka bir strateji uygulanamıyorsa, MERV 14/F8 filtreli portatif bir hava temizleyici kullanmayı 

düşünün. Hava temizleyici, enfeksiyon kaynak(lar)ına mümkün olan maksimum işlemi yapabilmesi 

için insanlar tarafından kullanılan alanlara ve insanlara yakın konumlandırılmalıdır. Portatif  

hava temizleyicileri sürekli çalıştırılmalı ve hava temizleyici kapasitesi en azından “minimum 

gereksinim” ile “ölçülen havalandırma” miktarı arasındaki farkı kapatmalıdır. Cihazın temiz 

hava dağıtım miktarını (m³/saat), oda havalandırma miktarıyla karşılaştırın. 

Not: Filtrelenmiş olsa da sirküle eden (çevrilen) iç havanın hiçbir durumda  

havalandırmanın yerini tutmadığını göz önünde bulundurun. 

 

Fanların ve/veya soğutma ve ısıtma için fan coil veya split ünitelerin, yanı sıra tavan  vantilatörlerinin 

kullanılması, oda veya alan içindeki hava karışımını artırır.  

Not: Bu strateji, yalnızca minimum taze hava miktarı karşılanmışsa uygulanmalıdır!

 

Hava atış fanları veya rüzgar gülü montajı; doğal havalandırma stratejilerinin baca 

etkisini iyileştirmek için binada inşai revizyon çalışmaları. 

 

Bir mahale insan girmeden önce ve ayrıldıktan sonra uygun havalandırmayı sağlamak için 

pencereleri açın. Odaya girerken pencereler yaklaşık 15 dakika açılmalıdır (özellikle oda önceden 

başkaları tarafından kullanılmışsa). 

Bir IHK uzmanıyla işbirliği içinde, cihaz filtrelerle donatılmışsa, mevcut hava filtrelerini MERV 14 

/ F8 veya filtre kasasıyla en yüksek uyumlu olanlarla değiştirmeyi düşünün. Ünitelerin yeni filtrelerin 

ek basınç düşümünün üstesinden gelebileceğinden emin olun. 

Not: Kanalsız iç havayı çeviren cihazların hiçbir koşulda havalandırmanın yerini tutmadığını 

göz önünde bulundurun.  

 

EVET 

EVET 

Klima ve ısıtma, 

split veya fan coil 

üniteleri gibi 

kanalsız (iç hava 

sirkülasyonlu) 

cihazlarla mı 

yapılıyor? 

SON 

1) Ayaklı fan 

2) Tavan tipi fan 

3) Split klima 

HAYIR 

EVET 

Tesisin boş 

olduğu  

zamanlar var mı? 

 

Klima ve ısıtma için kullanılan split sistem ve fan-coil cihazları periyodik olarak temizlenmeli ve 

bakımları yapılmalıdır. Filtreler ayrıca periyodik olarak temizlenmeli veya değiştirilmelidir. 

Not: Kanalsız iç havayı çeviren cihazların hiçbir koşulda havalandırmanın yerini tutmadığını 

göz önünde bulundurun.  

 

İç hava 

sirkülasyonu 

yapan cihazlarla 

gerçekleştirilen 

ısıtma ve 

iklimlendirme 

dikkatlice 

değerlendiril- 

meli, bakımı 

yapılmalı ve 

temizlenmelidir. 

 

Doluluk oranı 

ve 

havalandırma 

HAYIR 

EVET 

HAYIR 


