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12.1. MUTFAK HAVALANDIRMA

Konutlarda yemek piflirmeden kaynaklanan buhar ve
kokular›n d›flar› at›lmas› için en yayg›n kullan›lan
yöntem ocak üstü aspiratörlerdir. Aspiratör debisi
360 m3/h de¤erini sa¤layabilmelidir. Türk tipi
mutfaklar için daha uygun olan Elicent Chef 600 tipi
aspiratörlerde ise debi 620 m3/h de¤erine kadar
ç›kabilmektedir. Debi ayarlanabilir olmal›d›r.
Aspiratör baca ba¤lant›s›nda  Ø125 yuvarlak metal
kanal kullan›lmal›d›r.

Esnek alüminyum kanallar kir toplanmas› nedeni ile
önerilmez. Bu amaçla yayg›n kullan›lan  Ø100 PVC
borular ise yang›n tehlikesi ve ses nedeniyle
kesinlikle kullan›lmamal›d›r. Yemek piflirme sonucu
filtre ve baca ba¤lant›s›nda biriken ya¤ tabakas›,
ocaktan ulaflan bir k›v›lc›m ile tutuflabilir. Filtre
ka¤›d› ve yanabilen bir malzeme olan PVC kanal›n
yanmas› önemli bir yang›n potansiyeli oluflturur. Bu
nedenle mutfak egzost sisteminde galvanizli saçtan
imal edilmifl, contal› s›zd›rmaz (SPIROsafe)
yuvarlak hava kanallar› kullan›m› önerilir. Bacan›n
da tu¤la baca yerine galvanizli saçtan yap›lm›fl
yuvarlak tip contal› baca olmas› tavsiye edilir. Çünkü
aspiratör bacaya bast›¤› için mutfak bacas›nda
pozitif bas›nç hüküm sürer. Bu art› bas›nç alt›nda
tu¤ladaki çatlak ve derz aralar›ndan koku yaflanan
mahallere s›zar. Baca s›zd›rmaz biçimde
birlefltirilmifl metal kanal olursa böyle bir s›zma
olmayacakt›r. Metal bacan›n etraf› yang›n emniyeti
ve yang›n dayan›m› bak›m›ndan tercihen 5 cm.
kal›nl›kta tafl yünü ile izole edilmelidir. Bacalar ideal
halde ba¤›ms›z olmal›d›r. Yani her dairenin ba¤›ms›z
bacas› olmal›d›r. Bu durumda bacan›n yüksekli¤ine
(kat say›s›na) ba¤l› olarak gerekli baca çap› Tablo
12.1’de verilmifltir.

Genellikle apartmanlarda ortak baca kullan›l›r. Ortak
bacalar kokunun bir kattan di¤erine tafl›nmamas› için
mutlaka flönt baca biçiminde olmal›d›r. Katlar aras›
yükseklik dikkate al›nd›¤›nda, flönt baca uzunlu¤u 2
metre mertebesinde olmal›d›r. Dolay›s› ile aspiratör
kanal›n›n ba¤land›¤› flönt baca yaklafl›k 2 metre
yükseldikten sonra ortak ana bacaya aç›lmaktad›r.
Böyle bacalarda, ayn› ana ortak bacaya üst üste 7
kattan fazla flönt baca ba¤lanmamal›d›r. Dolay›s› ile
7 kat›n üzerindeki apartmanlarda birden fazla ana
ortak baca olacakt›r. fiekil 12.2 A,B ve C’de farkl›
kat say›s›na sahip apartmanlar için SPIROsafe
yuvarlak kanal ve fittingsten oluflan flönt baca
sistemleri gösterilmifltir.

Tablo 12.3’de ise 20 kata kadar apartmanlarda
hesaplanan flönt baca ve ana baca çaplar› ile ana baca
say›lar› ve her ana bacaya ba¤lanacak flönt baca
say›lar› verilmifltir. Do¤al hava girifli için mutfak
kap›s› alt›nda yeterli aç›kl›k bulunmal›d›r.

Mutfaklarda aspiratörü, kanalla d›flar› uzatarak,
binan›n d›fl›na koymak daha do¤rudur. Avantajlar›:

1. Ses d›flar›da kalacakt›r.

2. Kanal eski bas›nçta oldu¤undan kanaldan
d›flar›ya s›zmalar olmayacakt›r. S›zma kanal
içine do¤ru olacakt›r. Dirseklerden sonra
temizleme kapa¤› olmal›d›r. Bu kapak yine
amyant contal› olmal›d›r. Elicent Chef 600
aspiratör kullan›l›yorsa baca çap› Ø125
olmal›d›r.

Dolap içinde kal›yorsa havaland›rma aspiratörünün
alt noktas› yerden 1.60 mt. olabilir. F›r›ndan  taflma
varsa bu yükseklik biraz daha fazla olmal›d›r.

Mutfaklarda hava de¤iflimi 20 defa olmal›d›r (ancak
hesap davlumbaz›n boyutlar›na göre yap›lmal›d›r).

Banyolarda ve mutfaklarda havaland›rma kap›n›n
ters köflesinden yap›lmal›. F›r›n ve küvet de bu
bölgeye konulmal›d›r.

12.2. BANYO VE TUVALET

HAVALANDIRMASI

Banyo buharlar› mantar oluflumuna, aynalar›n
kararmas›na ve metalik yüzeylerin paslanmas›na
neden olur. Ayr›ca tuvaletlerdeki  kokunun eve
yay›lmas› istenmez.

BÖLÜM 12 12. KONUT MUTFAK-BANYO, HAVALANDIRMA,
BUZDOLABI VE ÇAMAfiIR MAK‹NALARI

Kat Say›s›

3

6

10

14

19

20

Baca Çap›

14 cm.

15 cm.

16 cm.

17 cm.

18 cm.

19 cm.

Tablo 12.1 / KAT SAYILARINA BA⁄LI OLARAK
BA⁄IMSIZ MUTFAK BACASI ÇAPLARI
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min. 1 mt.

ÇATI KATI

7. KAT

6. KAT

5. KAT

AA

4. KAT

3. KAT

2. KAT

1. KAT

0125

0125

0125

0125

0125

0125

0125

F›r›n

70-80 cm

Elicent Chef 600
Aspiratör 620 m3/h

fiönt Baca

Spirosafe S›zd›rmaz
Hava Kanal› Sistemleri

Ana Baca

Temizleme Kapa¤›

fiekil 12.2 a /  MUTFAK ASP‹RATÖRLER‹ ‹Ç‹N fiÖNT BACA S‹STEM‹

NOT:
1- Aspiratör ç›k›fl›ndan itibaren hava
kanallar›nda art› bas›nç
oluflaca¤›ndan di¤er katlara koku
da¤›lmamas› için hava kanallar›
mutlaka s›zd›rmaz olmal›d›r. Spiro
Safe yuvarlak s›zd›rmaz hava
kanallar› ile tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.

2- Kanallarda yang›n riskinden dolay›
kesinlikle PVC boru kullan›lmamal›d›r.

3- Tu¤ladan veya briketten flönt
bacalar s›zd›rma riskleri ve yüzey
pürüzlülü¤ü (pislik yuvas›) nedeniyle
kullan›lmamal›d›r.

4- fiönt baca ana bacaya yatayda 
45° - 60° aç› ile ba¤lanmal›d›r.

Minimum fiaft Ölçüsü
685 mm x 360 mm

A-A Kesiti
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fiekil 12.2 b /  MUTFAK ASP‹RATÖRLER‹ ‹Ç‹N fiÖNT BACA S‹STEM‹

NOT:
1- Aspiratör ç›k›fl›ndan itibaren hava
kanallar›nda art› bas›nç oluflaca¤›ndan di¤er
katlara koku da¤›lmamas› için hava kanallar›
mutlaka s›zd›rmaz olmal›d›r. Spiro Safe
yuvarlak s›zd›rmaz hava kanallar› ile tam
s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.

2- Kanallarda yang›n riskinden dolay›
kesinlikle PVC boru kullan›lmamal›d›r.

3- Tu¤ladan veya briketten flönt bacalar
s›zd›rma riskleri ve yüzey pürüzlülü¤ü (pislik
yuvas›) nedeniyle kullan›lmamal›d›r.

4- fiönt baca ana bacaya yatayda 
45° - 60° aç› ile ba¤lanmal›d›r.

min. 1 mt.

ÇATI KATI

14. KAT

13. KAT

9. KAT

8. KAT

A-A Kesiti

Minimum fiaft Ölçüsü
1032 mm x 360 mm

7. KAT

6. KAT

3. KAT

2. KAT

1. KAT

AA0125

0125

0125

0125

0125

0125

0125

0125

0125

Temizleme Kapa¤›

F›r›n

70-80 cm

Elicent Chef 600
Aspiratör 620 m3/h

Davlumbaz fiönt Baca

Spirosafe S›zd›rmaz
Hava Kanal› Sistemleri

Ana Baca

Temizleme Kapa¤›
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fiekil 12.2 c / MUTFAK ASP‹RATÖRLER‹ ‹Ç‹N fiÖNT BACA S‹STEM‹

NOT:
1- Aspiratör ç›k›fl›ndan itibaren hava
kanallar›nda art› bas›nç oluflaca¤›ndan di¤er
katlara koku da¤›lmamas› için hava kanallar›
mutlaka s›zd›rmaz olmal›d›r. Spiro Safe
yuvarlak s›zd›rmaz hava kanallar› ile tam
s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.

2- Kanallarda yang›n riskinden dolay›
kesinlikle PVC boru kullan›lmamal›d›r.

3- Tu¤ladan veya briketten flönt bacalar
s›zd›rma riskleri ve yüzey pürüzlülü¤ü (pislik
yuvas›) nedeniyle kullan›lmamal›d›r.

4- fiönt baca ana bacaya yatayda 
45° - 60° aç› ile ba¤lanmal›d›r.

1. KAT

2. KAT

6. KAT

7. KAT

8. KAT

13. KAT

14. KAT

15. KAT

20. KAT

ÇATI KATI

B

AA

B

CC

0125

0125

0125

0125

0125

0125

0125

0125

0125

F›r›n

70-80 cm

Elicent Chef 600
Aspiratör 620 m3/h

fiönt Baca

Spirosafe S›zd›rmaz
Hava Kanal› Sistemleri

Ana Baca

Temizleme Kapa¤›

min. 1 mt.

Minimum fiaft Ölçüsü
1360 mm x 360 mm

Minimum fiaft Ölçüsü
685 mm x 360 mm

Minimum fiaft Ölçüsü
1032 mm x 360 mm

A-A Kesiti

B-B Kesiti

C-C KesitiC-C Kesiti
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Bu nedenle kullan›lacak banyo aspiratörleri küvet
üzerine yerlefltirilmeli ve buhar›n ortama yay›lmadan
d›flar› at›lmas› sa¤lanmal›d›r. WC aspiratörü ise
klozet üzerine yerlefltirilmelidir.

Banyo ve tuvaletlerde kesintili çal›flan sistemlerde
hava debisi 90 m3/h tavsiye edilmektedir. Sürekli
çal›flan sistemlerde ise debi 36 m3/h de¤erine
düflebilir.

Buna göre banyo ve tuvalet havaland›rmas› için iki
yöntem mevcuttur. Birinci yöntem merkezi bir
aspirasyon sistemi kurmakt›r. Burada bir çat›
aspiratörüne ba¤l› olan kanal sistemi her banyo veya
tuvaletten bir menfezle kirli hava toplar. Bu sistem
sürekli çal›fl›r.

Di¤er yöntemde ise her banyoda bir aspiratör
bulunur. Aspiratörler ortak havaland›rma bacas›na
ba¤lanmal›d›r. Bu ortak flönt baca sistemi aynen
mutfakta anlat›lan gibidir.

Sadece hava debisi ve boyutlar farkl›d›r. Tablo
12.4’de banyolar için yine 20 kata kadar flönt ve
ortak ana baca ölçüleri verilmifltir. Bu hesaplar da
banyo aspiratör debileri 100 m3/h de¤erinde
al›nm›flt›r.

E¤er flönt baca oluflturulam›yorsa ve banyo

aspiratörü do¤rudan havaland›rma flaft›na
ba¤lan›yorsa, bu durumda aspiratör ç›k›fl›na φ100
PVC dirsek ba¤lanarak hava yukar› do¤ru
yönlendirilir.

Bu bölümdeki örneklerde duvar tipi Muro ve Mini
Muro; cam tipi Mini Vitro banyo ve WC
aspiratörleri, Elicent duvar tipi Radia ve kanal tipi
Aero-flo banyo ve WC aspiratörleri görülmektedir.
Bu aspiratörlerde modele göre debi 50 ile 320 m3/h
aras›nda de¤iflmektedir. Banyo - WC hacminde 10-
15 hava de¤iflimi yeterlidir.

Banyo aspiratörü kullan›ld›¤›nda banyo penceresi
kapal› tutulmal› ve kap› alt›nda hava girifli için
yeterli boflluk b›rak›lmal›d›r. Aspiratör elle
kumandal› olabilece¤i gibi, ayd›nlatma dü¤mesine
de bir zaman rölesi üzerinden ba¤lanabilir. Banyo
aspiratörü dufl hacminden, WC aspiratörü klozet
üzerinden hava emmelidir. Böylece buhar›n banyo
içine da¤›lmas› önlenmifl olur.

Daha büyük hacimlerin havaland›r›lmas›nda modele
göre 300 - 1400 m3/h debisi olan cam ve duvara
tak›labilen Elicent Vitro aspiratörler kullan›labilir.
Merkezi aspirasyon için ise kanal tipi AXC radyal
aspiratör kullan›labilir.

Kat Say›s›

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kesiti

cm2

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

Çap›

cm

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

Kesiti

cm2

490

625

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Çap›

cm

25

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Ana Baca
Say›s›

2

3

4

5

6

7

4 + 4

4 + 5

5 + 5

5 + 6

6 + 6

6 + 7

7 + 7

5 + 5 + 5

5 + 5 + 6

5 + 6 + 6

6 + 6 + 6

6 + 6 + 7

6 + 7 + 7

Ana Bacaya
Ba¤lanan
Kat Say›s›

fiönt Baca Ana Baca

Tablo 12.3 / MUTFAK HAVALANDIRMASI ‹Ç‹N 20 KATA KADAR fiÖNT BACA ÖLÇÜLER‹
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Çamafl›r Odas› Havaland›r›lmas›

E¤er konutlarda merkezi havaland›rma yap›lm›yorsa
ve ayr› bir çamafl›r odas› varsa, buras› için de ayr› bir
egzost aspiratörü konulmal›d›r. Çamafl›r odas›
aspiratörleri banyo aspiratörleri ile benzer biçimde
monte edilmelidir. Aspiratör kapasitesi olarak 10
litre/saniye (36m3/h) de¤eri yeterlidir. Bu
aspiratörlerin sadece çamafl›r y›kama halinde de¤il,
sürekli çal›flt›r›lmalar› tavsiye edilir.

Sauna Havaland›rmas›

Konut tipi yap›larda saunalarda mekanik bir egzost
havaland›rmas› imkan› olmal›d›r. Seans bittikten
sonra saunan›n havaland›r›lmas› gerekir. Bu amaçla
kesintili çal›flacak bir egzost aspiratörü tesis
edilmelidir. Elle kumandal› olarak kullan›lacak bu
aspiratör debisi 25 litre/saniye (90 m3/h) de¤erinde
seçilebilir. Tesis biçimi banyo aspiratörlerine benzer.  

12.3. BUZDOLABI

Normal buzdolaplar› için mutfaklarda mimar›n
b›rakt›¤› alan 60x60 cm boyutundad›r. Günümüzde
buzdolab› ihtiyac› artm›flt›r. Özellikle villa tipi
uygulamalarda büyük buzdolaplar› için 90x60 cm.

rezervasyon b›rak›lmal›d›r. 0,18 m2 ilave yer önemli
bir ihtiyac› karfl›layacakt›r.

Amana ankastre (gömme) buzdolab› derinli¤i 60 cm.
de¤erindedir. Rezervasyon b›rak›l›rken, yanlardan 5
mm üstten 7 mm b›rakmak yeterlidir. Çünkü
buzdolaplar›n havaland›rmas› alttan
gerçeklefltirilmektedir.

Buzdolaplar›nda tipik çal›flma verimleri -18°C derin
dondurucu 32°C d›fl s›cakl›k flartlar›nda s›k›flt›rmal›
buzdolab› kompresörleri için yaklafl›k 1,3 W/W
de¤erindedir. Buzdolab› duvarlar›n›n izolasyonu ve
izolasyon kal›nkl›klar› sistemin etkinli¤i aç›s›ndan
çok önemlidir. Genel uygulamadaki duvar (yal›t›m)
kal›nl›klar› afla¤›daki tabloda verilmifltir

Tablo 12.4 / BANYO HAVALANDIRMASI ‹Ç‹N 20 KATA KADAR fiÖNT BACA ÖLÇÜLER‹

Kat Say›s›

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kesiti

cm2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Çap›

cm

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Kesiti

cm2

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

Çap›

cm

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Ana Baca
Say›s›

2

3

4

5

6

7

4 + 4

4 + 5

5 + 5

5 + 6

6 + 6

6 + 7

7 + 7

5 + 5 + 5

5 + 5 + 6

5 + 6 + 6

6 + 6 + 6

6 + 6 + 7

6 + 7 + 7

Ana Bacaya
Ba¤lanan
Kat Say›s›

fiönt Baca Ana Baca

Malzeme Is› iletim -18 °C için 3 °C için 

Katsay›s› duvar Duvar

(W.mm/m2K) kal›nl›¤›(mm) Kal›nl›¤› (mm)

Cam veya tafl 

yünü 30-40 75-90 60-70

Yerinde polietilen

Köpük uygulamas› 19 48 40

Haz›r polietilen

Köpük levha 23 50 38
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Enerji tüketimi sabit d›fl ortam flartlar›nda kararl›
çal›flma halinde belirlenir. TS 87 kurallar›na göre ev
tipi SN, N ve ST tipi buzdolaplar› enerji tüketimi
belirlenmesi 25°C s›cakl›kta tutulan bir ortamda
yap›l›r. Tropikal (T) tipi buzdolaplar›nda ise, tüketim
32°C s›cakl›kta belirlenmelidir.

Buzdolaplar›n›n bir günde ne kadar enerji tüketti¤i
imalatç› taraf›ndan belirtilmelidir. Bu de¤ere
so¤utucunun anma enerji tüketim de¤eri denir. Bu
de¤erin ne olaca¤› Türk Standartlar› taraf›ndan
empoze edilmemektedir. Sadece standart deneylerde
üreticinin deklare etti¤i anma de¤erinin do¤rulu¤u
test edilmektedir. Cihazlar›n yerlefltirilme flartlar› çok
önemlidir. Cihaz iyi havaland›r›lan bir yere, düzgün
bir yüzey üzerine dengeli olarak yerlefltirilmelidir.
Gerekli ise defrost suyu ba¤lant›s› sa¤lanmal›d›r.
Gömme tipi so¤utucularda üreticinin verdi¤i
havaland›rma ile ilgili gerekli boyutlara uyulmal›d›r.

12.3.1. Buzdolab›nda Farkl› S›cakl›k ve Nem

Bölmelerinin Önemi (Zonlama)

Buzdolab›nda g›dalar› saklarken önemli olan,
onlar› sadece belli bir so¤uklukta tutmak de¤il, ayn›
zamanda en uzun süre hijyen flartlar›nda, besin
de¤erlerini ve tatlar›n› kaybettirmeden taze ve canl›
korumakt›r.

Farkl› besinler birbirlerine göre yine farkl› s›cakl›k ve
nem de¤erlerinde daha taze ve canl› kal›rlar. Bu
amaçla Amana’da 6 ayr› s›cakl›k ve nem bölgesi
oluflturulmufltur.

Zon 1. Derin dondurucu Bölümü (Deepfreeze)

S›cakl›k -18°C

G›dalar›n dondurulmufl olarak sakland›¤› bölüm.

Zon 2. Süt ve ‹çecek Bölümü (Beverage Chiller)

S›cakl›k 1°C

Amana’n›n bulup, patentini ald›¤› bir bölümdür. Bu
bölüm taze g›da bölümünden ~3°C daha so¤uk
olacak flekilde ayarlanabilir.

Süt ve her türlü içecek bu sayede lezzeti bozulmadan
daha uzun süre saklan›r. Bu özellik Amerikal› süt
üreticileri taraf›ndan sütün ömrünü iki kat art›r›c› bir
özellik olarak tespit edilmifltir.

Zon 3. fiarküteri Bölümü (Chiller FreshTM)

S›cakl›k 0°C

Derin dondurucu bölümünden özel bir kanallar içiçe
geçmifl bir çekmece sistemine üflenen so¤uk hava, bu
bölümün taze g›da bölümüne göre ~4°C daha so¤uk
tutulmas›n› sa¤lar.

Böylelikle bu bölüm 0°C’ye rahatl›kla ayarlanabilir.

Bu sistemdeki en önemli nokta özel kanalla getirilen
so¤uk havan›n direkt yiyeceklerin üzerine
üflenmeyip, içiçe geçmifl iki raf sisteminin aras›nda
dolaflt›r›lmas›d›r. Böylelikle g›dalarda “so¤uk
yanmas›’’ (Freeze Burn) kararma ve kuruma
görülmez. Bu flekilde etler, deniz mahsülleri, peynir
vb. yiyecekler ne kaybedip kurumazlar, do¤al
nemlerini muhafaza ettikleri için daha uzun süre
korunabilirler. fiarküteri bölümü bir kontrol ünitesi
yard›m›yla 3 farkl› seviyeye ayarlanabilir.

Zon 4. Taze Sebze Bölümü

Sebzeler (marul, ›spanak, maydonaz vb.) yüksek
nemli bölgelerde daha uzun süre taze kal›rlar. Bu
bölmelerde nem ayar› istenildi¤i gibi ayarlanabilir.
Yaprakl› sebzelerin y›kanarak dolapta saklanmalar›
tavsiye edilir.

Zon 5. Meyve Bölümü

Kabuklu g›dalar için (elma, portakal, limon vb.)
düflük nemli ortamlarda daha uzun süre taze kal›rlar.
Kabuklu g›dalar› y›kamadan veya y›kanm›flsa iyice
kurulad›ktan sonra buzdolab›nda saklarsan›z daha
uzun süre taze kal›r.

Zon 6. Taze G›da Bölümü

Amana’n›n Garantili S›cakl›k Kontrol Sistemi
(Tempo-AssureTM) sayesinde bu bölüm tüketicinin
istedi¤i s›cakl›k seviyesinde ayarlan›r. Hassas ve
oransal damper kontrolü ile dolap içinde istenilen
s›cakl›k seviyesi elde edilir. ‹çindeki cebri hava
dolafl›m› sayesindeki bu bölümün her taraf› ayn›
s›cakl›kta tutulur. Tavsiye edilen s›cakl›k +4°C
civar›ndad›r.

Çeflitli g›dalar için tavsiye edilen saklama

koflullar›

0°C → günlük et, bal›k, dilimlenmifl flarküteri, 
peynir

1°C → süt

4°C → meyve

5°C → yo¤urt, ambalajl› flarküteri

-18°C → dondurulmufl ürünler

12.3.2. Faydal› Bilgiler

- Yumurtalar› sivri taraf› afla¤›ya do¤ru gelecek
flekilde yumurta kab›na yerlefltirirseniz, daha
uzun süre tazeli¤i korunur.

- Yumurta buzdolab›na y›kanmadan konulmal›d›r.
Ayr›ca buzdolab›na yumurtay› yerlefltirdikten
sonra, sadece kullanaca¤›n›z miktar› ç›kar›p
kullan›n›z. Yumurta kab›n› buzdolab›ndan
d›flar›ya ç›kart›p bekletirseniz, yumurtalar
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üzerinde yo¤uflma olur ve ›slanan yumurta k›sa
sürede bozulur.

- Çi¤ tavuk ve yumurta ayr› bölmelerde
depolanmal›d›r.

- Yeflil salata, marul ve yeflil so¤an gibi ürünler
y›kan›p saklan›rsa daha uzun ömürlü olacakt›r.

- Elma, armut, limon vb. meyveleri y›kamadan
buzdolab›nda saklarsan›z daha uzun süre taze
kalacakt›r.

- Çürük sebze ve meyveler buzdolab›na girmemeli,
bozuk ürün di¤er ürünleri de bozar.

- Buzdolab›na konan yiyecekler ne kadar taze ise,
yiyeceklerin uzdolab›nda korunma süresi de o
kadar uzun olur.

- Piflmifl g›dalar buzdolab›nda kapal› olarak
muhafaza edilmelidir.

- fiarküteri ürünleri için tavsiye edilen s›cakl›klar
Beyaz peynir 0°C, Süt 1°C, Yo¤urt 5°C,
Ambalajl› flarküteri 5°C

- Kiraz, fleftali, kay›s›, armut ve benzeri meyveler
için önerilen s›cakl›k 4°C

- Dondurulmufl ürünler -18°C ve daha düflük
s›cakl›klarda saklanmal›d›r.

- Muzun buzdolab›na konmas› tavsiye edilmez.

- Yemekleri s›cak durumda buzdolab›na
koymay›n›z.

- Buzdolab› günefl almayan bir yere
yerlefltirilmelidir. Buzdolab›; f›r›n, bulafl›k
makinas› gibi ›s› yayan cihazlardan uzakta
olmal›d›r.

- Döflemeden ›s›tma olan binalarda buzdolab›n›n
alt›na ve önüne yerden ›s›tma borular› monte
edilmemelidir. (Buzdolab› alt› ›s›t›ld›¤›nda daha
fazla elektrik harcar.)

- ‹çerisi dolu buzdolab›, bofl buzdolab›na göre daha
az enerji harcar.

- Döflemeler genellikle tam düzgün olmad›¤› için,
buzdolab› mutfa¤a yerlefltirildikten sonra ayaklar
mutlaka balans edilmelidir.

- Amana buzdolaplar› alt›ndaki toz elektrik
süpürgesi ile rahatça al›nabilir.

- Buzdolaplar›ndaki tereya¤› kab› üzerinde miktar
belirten çizgiler (varsa) kullan›m› kolaylaflt›r›r ve
eliniz ya¤lanmadan kullanabilme kolayl›¤›
sa¤lar.

- Bofl bir buzdolab›n› tam doldurunca yiyecekler:
derin dondurucuda -18°C s›cakl›¤a ~24 saatte,
buzdolab› k›sm›nda ise +4°C s›cakl›¤a ~10 saatte

ulafl›r.

- So¤utucunun kapa¤› fazla aç›lmamal›, aç›k
tutulmamal›, kap› s›zd›rmazl›¤› tam olmal›d›r.

- Köpüren içecekler düflük s›cakl›k bölmelerinde
depolanmamal›d›r.

- Donmufl g›dalar için imalatç› taraf›ndan
belirlenen depolama süreleri afl›lmamal›d›r.

- ‹yi bir buzdolab›ndan beklenen sadece
yiyecekleri so¤uk ortamda depolamaktan öteye,
yiyecekleri canl› ve taze olarak muhafaza etmek
olmal›d›r. Böylece yiyecekler çöpe at›lmaz,
bozuk g›da olma riski de büyük ölçüde önlenmifl
olur. 

- Defrost s›ras›nda s›cakl›k art›fl› donmufl g›dalar›n
depolama süresini azaltabilir. Bu anlamda
otomatik defrostun üstünlü¤ü vard›r.

- Muhafaza edilecek meyve ve sebzelerin hasar
görmemifl olmas› muhafaza süresinin uzunlu¤u
aç›s›ndan çok önemlidir.

- Sebzeler için cinslerine göre de¤iflik sürelerde
kaynar su veya buhar banyosu uygulanarak do¤al
enzimlerin ve mikroorganizmalar›n yok edilmesi,
besinlerin donmufl veya so¤ukta uzun muhafaza
aç›s›ndan çok olumlu sonuçlar verir. Ancak
meyveler için bu usul uygulanmal›d›r.
Meyvelerin taze görünüm ve lezzeti bu
enzimlerin varl›¤› ile sürdürülebilmektedir.

- Neme duyarl› g›dalar›n üst yüzeylerinde kuruma
olmamal›d›r. Yüzeyler kuruyacak olursa, besinin
kalitesi ve görünüflü bozulur. Ayn› flekilde elma
gibi baz› meyveleri afl›r› so¤utmak, so¤uk
vurmas› denilen olayla özelliklerini
kaybetmelerine neden olur.

- So¤uk muhafaza, özellikle donmufl muhafaza
s›cakl›klar›n›n dalgalanmas› iyi sonuç al›nmas›n›
engeller. Donmufl muhafazada bu olay buz
kristallerinin büyümesine ve besin hücre
çeperlerinin parçalanmas›na neden olur. Bu
nedenle kullan›lacak termostatlar›n diferensiyel
aral›klar›n›n 1 ile 1,5 dereceyi geçmemesi gerekir.

- Yiyeceklerin kokular› birbirine geçmemelidir. Bu
so¤utucu iç bölme tasar›m› ile ilgili oldu¤u gibi,
kokulu veya koku emici yiyeceklerin so¤utucuya
konmadan önce ambalajlanmas› ile de ilgilidir.

- Buzdolab›n›n temizli¤i de baflar›l› saklama
aç›s›ndan çok önemlidir. Buzdolab› temiz
tutulmal› bozulan veya çürüyen yiyecekler
ay›klanarak at›lmal› ve gerekiyorsa, dezenfekte
edilmelidir.
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Tablo 12.5b / ISISAN AMANA BUZDOLAPLARI ‹LE KLAS‹K T‹P BUZDOLAPLARININ KARfiILAfiTIRMASI
TEKNOLOJ‹K YEN‹L‹KLER

Karfl›laflt›rma
Kriteri

1- Buzdolab›
‹çindeki
Farkl›
S›cakl›k ve
Nem
Bölmeleri

2- Hacim

3- Ses
Seviyesi

4- Raflar›n
Yap›s›

5- Hareketli ve
Kayar Raflar

ISISAN Amana Buzdolab›

Yiyecek ve içecekler ; kendi özelliklerine uygun
s›cakl›k ve nem de¤erlerinde sakland›¤›nda çok
daha uzun süre taze ve canl› kal›r , besin
de¤erlerini kaybetmezler . Amana buzdolaplar›nda
farkl› s›cakl›k bölgeleri (zonlar) ile ilgili detayl›
bilgileri ilk sayfada bulabilirsiniz.
Zon 1. Derin dondurucu (Deepfreeze) -18°C
Zon 2. Süt ve ‹çecek Bölümü (Beverage Chiller)
1°C
Zon 3. fiarküteri Bölümü (Chiller FreshTM) 0°C
Zon 4. Taze Sebze Bölümü (4°C nemli hava)
Zon 5. Taze Meyve Bölümü (4°C kuru hava)
Zon 6. Taze G›da Bölümü (4°C veya iste¤e ba¤l›
olarak daha fazla)
Bu özellikleri sa¤layabilen tek firma Amana’d›r.
(Gaggenau firmas›’n›n çift kap›l› buzdolaplar›n› da
Amana imal etmektedir.)

Amana buzdolaplar› Türk ailesinin yaflam flekline
hitap edecek flekilde çok genifl hacimlidir. Amana
buzdolaplar› içinde yemek tencereleri , karpuz ,
meyve, sebze ve içecekleri depolamak için yeterli
hacim vard›r. Böylece yiyecek ve içecekler
rahatl›kla buzdolab›nda saklan›r.  ‹htiyac›
karfl›lamak için al›nacak ikinci buzdolab› yerine,
kullan›lacak genifl hacimli  Amana buzdolaplar›
ikinci buzdolab›na göre hem daha az enerji tüketir,
hem de daha az hacimde yer kaplar.  Ayr›ca
Amana yine patenti kendine ait 36 ayak (1008 lt.)
ve 48 ayak (1344 lt.) buzdolaplar›n›n da
üreticisidir.

Evler sessizli¤in en fazla arand›¤› yerlerdir.
Amana’n›n SofsoundTM özelli¤i ile çal›flt›¤›n›n
fark›na bile varmazs›n›z. Amana’n›n patenti olan
Free-O -Frost (No- Frost + Sofsound) özelli¤i ,
malzeme kalitesi ve özel dizayn› ile sessiz
çal›flmay› sa¤lar. Amana sizler için 18 ayak (504
lt.)den 28 ayak (754 lt.) ye kadar büyük hacimli ve
ses seviyesi çok düflük buzdolaplar› üretmektedir.

Raf malzemesi k›r›lmaz camd›r.
Raflar dökülen s›v›lar› tutabilecek , afla¤›ya
ak›tmayacak yap›dad›r. (SpillsaverTM)

Öne hareketli raf sistemi ile arka taraftaki
yiyeceklere kolayca ulafl›l›r. (Easy GlideTM)

Klasik Tip Buzdolaplar›

Klasik buzdolaplar›nda ise sadece deepfreeze ve
buzdolab› k›s›mlar› vard›r. Tüm g›dalar bu iki bölgede
saklan›r. Tüm yiyecek ve içecekler ayn› flartlarda
sakland›¤›ndan farkl› yiyecek ve içecekler için farkl›
s›cakl›k ve nem bölgeleri yoktur.
Yiyecekleri saklama süreleri daha k›sad›r.
Fark›na varmadan bozuk g›da al›n›r. G›da
zehirlenmesi , ishal vb. sorunlar yaflan›r.
Yiyeceklerin bir bölümü bozulur ve tüketilemeden
at›l›r.

Türkiye’de birçok aile 15 ayak (420 litre)
kapasitesinde buzdolaplar› dahi küçük geldi¤i için 2.
Buzdolab› alma gere¤ini duymaktad›rlar.
Türkiye’de ve Avrupa’da üretilen buzdolaplar›
genellikle küçük hacimlidir. Avrupa’da aileler genellikle
karpuzu dilimle ,elmay› tane ile al›rlar. Marketten
ald›klar› dondurulmufl g›dalar› eve getirip microwave
de ›s›t›p yerler.
Türkiye’deki ailelerde insan say›s› daha fazlad›r ve
yaflam tarz›m›z da farkl›d›r. Buzdolab›na yaz›n
so¤utmak için bir karpuz koymak için yer bulmak
zorlafl›r. Evlerde tencere yemekleri pifler ve
buzdolab›nda saklan›r. Market dönüflünde yiyeceklere
buzdolab›nda yer bulmak s›k›nt› yarat›r. Sonuçta bir
çok orta halli aile , evlerinin balkonunu kapat›p ikinci
buzdolab› sat›n ald›lar. ‹ki adet buzdolab› ise pahal›
ve enerji tüketimi fazla oldu¤u için genellikle pratik
de¤ildir.

No frost sistem büyük hacimli buzdolaplar›nda
genellikle ses seviyesi oldukça yüksektir. 
Mutfakta çal›fl›rken , sesi salondan duyulan
buzdolaplar› farkl› bir çevre kirlili¤ine neden olur. Baz›
alternatif buzdolaplar›ndaki ses seviyesi fark› ayn›
hacimdeki Amana buzdolaplar›na göre %172 daha
fazla olabilmektedir.

Tel ›zgara biçimindeki raflarla hem temizlik imkan›
hem optimum kullan›m zorlaflmaktad›r. Ayr›ca dökülen
s›v›lar buzdolab›n›n her taraf›na yay›l›r.
Plastik malzemeden yap›lan raflar ise çizilme ,
temizlik ve hijyen aç›s›ndan sak›ncal›d›r. Ayr›ca
tafl›ma kapasiteleri de s›n›rl› oldu¤u için flekil
bozuklu¤u olabilmektedir.

Büyük buzdolaplar›n›n raflar› öne çekilmezse ,
arkadaki yiyeceklere ulaflmak zordur ve öndeki
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Tablo 12.5b / ISISAN AMANA BUZDOLAPLARI ‹LE KLAS‹K T‹P BUZDOLAPLARININ KARfiILAfiTIRMASI
TEKNOLOJ‹K YEN‹L‹KLER (Devam)

Karfl›laflt›rma
Kriteri

5- Hareketli
ve Kayar
Raflar

6- Free-O-
Frost ve No
Frost Sistem
Karfl›laflt›r-
mas›

7- Homojen
S›cakl›k
Da¤›l›m› ve
So¤uk
Yanmas›

8- Hassas
S›cakl›k
Kontrolü

9- Defrost
Zamanlar›

ISISAN Amana Buzdolab›

Raflar düfleyde farkl› seviyelere ayarlan›p ,
kullan›labilir.
En üstteki raf iste¤e ba¤l› olarak iki parçal›
seçilerek , alttaki raf›n yar›s›na daha yüksek kap
veya yiyecekler konabilir.

Amana No- Frost sisteminin mucidi olmakla
beraber, bu özelli¤i SofsoundTM ile birlefltirerek
sessiz bir No-Frost çal›flmas› olan , Free-O-
Frost’u gelifltirmifltir.
Patenti Amana’ya ait olan Free-O-Frost
sisteminde defrost ihtiyac› oldu¤u zamanlarda
defrost ifllemi yap›l›r. Evaparatör yüzeyi
karlanmaya bafllad›¤›nda defrost ifllemi yapar.
Karlanma yoksa defrost ifllemi çok uzun süreler
yap›lmaz.
Bu özelli¤i sayesinde ,
Derin dondurucu hacminde s›cakl›k sabit kal›r.
Yiyecekler çok uzun süre tazeli¤i korunarak
saklan›r.
Daha az elektrik enerjisi harcan›r.

Her bölgeye (zonlara) ait hava sirkülasyonu kendi
içinde ayr›ld›¤› için , çok hassas s›cakl›k ve nem
kontrolü yap›l›r.
Amana buzdolab›n›n genel hacmi içerisindeki
s›cakl›k da istenilen de¤erdedir. Buzdolab›n›n
üstünde ve alt›nda s›cakl›k ayn›d›r.
Kontrolsuz s›cakl›k da¤›l›m› oluflmaz ve so¤uk
yanmas› olmaz.
Patenti Amana’ya ait olan “Garantili S›cakl›k
Kontrol Sistemi’’ (Temp AssureTM) derin dondurucu
ve taze g›da bölümlerinde s›cakl›klar›n oransal
damper kontroluyla birbirinden ba¤›ms›z ve
hassas ayar›n› sa¤lar. Bu iki bölüm istenilen
de¤erler için 1°C den daha küçük bir toleransla
sabit tutulur. Ayr›ca cebri hava dolafl›m sistemi
sayesinde dolab›n her bölgesi istenilen s›cakl›¤a
ayarlan›r. Buzdolab›n›n içinde s›cak so¤uk
bölgeler oluflmaz.

S›cakl›k de¤iflimi her zonda ayarlanan de¤ere
göre en fazla 1°C den daha az sapma gösterir.
Patenti Amana’ya ait olan (Temp-AssureTM)
sisteminin bu özelli¤i de yiyecekleri uzun süre
sakl›yabilmenizin s›rlar›ndan biridir.

Elektronik kontrol ile evaporatör s›cakl›¤›na ba¤l›
olarak gerekti¤i zaman defrost yap›l›r.
Derin dondurucuda istenilen s›cakl›k sürekli sabit
kal›r.
Yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
Buzdolab›n›n karlanma nedeniyle verimsiz
çal›flmas› veya gerekmedi¤i halde defrost yap›p
enerji tüketmesi önlenir.

Klasik Tip Buzdolaplar›

yiyecekleri boflaltmak gerekir.

No- Frost buzdolaplar› genellikle sesli çal›fl›r.
(Özellikle büyük hacimli buzdolaplar›)
b- No- Frost buzdolaplar› genellikle her 9 saatte bir
defa 27 dakika süre ile veya her 6 saatte bir defa 20
dakika süre ile vb. periyotlarda defrost yapar.
Karlanma olsa bile 9 saat veya 6 saat vb. limiti
dolmadan defrost yap›lamaz veya her 9 saatlik (yada
6 saat vb.) periyotta evaporatör de karlanma olmasa
bile gereksiz oldu¤u halde defrost ifllemi yap›l›r.
Bu koflullarda;
Derin dondurucu hacminde s›cakl›k 4°C den de fazla
de¤iflebilir.
Yiyeceklerin taze olarak saklanabilme süresi k›sal›r.
Daha fazla elektrik enerjisi harcan›r.

Buzdolaplar›nda flikayet edilen konulardan biri de ,
buzdolab›n›n üst , orta ve alt k›sm›ndaki s›cakl›¤›n 2-
3°C veya daha fazla s›cakl›k fark› olmas›d›r.
Birçok kullan›c› buzdolab›n›n üst raf›na koydu¤u
karpuzun donmas›ndan (so¤uk yanmas›) veya alt
k›s›mdaki yiyeceklerin çabuk bozulmas›ndan (veya
tersi) flikayet etmektedir.(Üst katlara konan
yiyeceklerin donmas› alt bölümlerin ise daha s›cak
olmas›)
No-Frost buzdolaplar›nda derin dondurucu ile
buzdolab› bölümü aras›nda on-off damper ile hava
transferi sa¤lan›r. On-off damper tam açar veya tam
kapar. Buzdolab› içersinde s›cakl›k ayarlanan de¤ere
göre genelde 4°C mertebesindeki toleransla
gerçekleflir. Yiyeceklerin taze olarak saklanabilme
süreleri daha k›sad›r.

Klasik buzdolaplar›nda s›cakl›k de¤iflimi ayarlanan
de¤ere göre genellikle 4°C mertebesinde bir sapma
gösterir. Bu genifl aral›ktaki s›cakl›k de¤iflimi
yiyeceklerin daha fazla genleflme ve büzülmesine ,
sonuçta da daha k›sa sürelerde bozulmas›na neden
olur.

Zaman ayarl› yap›l›r. 
Klasik No-Frost sistemlerde uzun fas›lalarla, uzun
süreler defrost yap›l›r.
Baz› modellerde ise k›sa aral›klarla k›sa sürelerde
zaman ayarl› defrost yap›l›r.
Sak›ncalar›;
Yiyeceklerin saklanabilme sürelerinin daha k›sa olmas›.
Fazla enerji tüketimi.
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Tablo 12.5b / ISISAN AMANA BUZDOLAPLARI ‹LE KLAS‹K T‹P BUZDOLAPLARININ KARfiILAfiTIRMASI
TEKNOLOJ‹K YEN‹L‹KLER (Devam)

ISISAN Amana Buzdolab›

Amana yiyecek ve içecekleri en uzun süre , hijyen
flartlar›nda , besin de¤erlerini ve tatlar›n›
kaybettirmeden taze ve canl› korur. Bu amaçla
içinde 6 farkl› s›cakl›k ve nemde bölümler
oluflturulmufltur.

Günümüzde enerji ihtiyac› artmakta buna ba¤l›
olarak verimli kullan›m› ve tasarrufu öne
ç›kmaktad›r. Amana buzdolaplar›, kullan›ld›¤› ileri
teknoloji, monoblok yap›s›, mükemmel ve
homojen ›s› yal›t›m›yla kendi s›n›f›ndaki
buzdolaplar›na göre çok daha az enerji tüketirler.

Amana’da ayd›nlatma önden ve yandan yap›ld›¤›
için homojen bir ayd›nlatma sa¤lan›r. Buzdolab›na
konan ürünler ›fl›¤› kesmez.

60 cm derinli¤indeki ankastre Amana buzdolaplar›
duvara s›f›r mesafeye kadar yanaflt›r›labilir. Mutfak
dolaplar› ile estetik bir görüntü oluflturur. Ankastre
modellerde kondenser için gerekli havay› alt
k›s›mdan (ön taraftan) al›r ve ayn› yerden atar. Bu
nedenle buzdolab›n›n üzerinde havaland›rma
bofllu¤u gerekmez. Ayr›ca tüm modeller dekoratif
amaçl› laminat , ayna , paslanmaz çelik vb. malzeme
ile kaplanabilir.

G›dalar› ilk günkü tazelikte korur. Hassas damper
kontrolü ile ihtiyaca göre farkl› s›cakl›k ve nem
bölgeleri oluflturur. Her g›da için en uygun koruma
flartlar› rahatl›kla sa¤lan›r.

a- Amana buzdolaplar›n›n iç gövdesi monoblok
(tek parça) olarak üretilir, köflelerde silkonlu
birlefltirmeler yoktur. Böylece dolap ömrü daha
uzun olur, dolap içi daha estetik bir görünüfle
sahip olur ve dolap içinde silikonlu
birlefltirmelerden dolay› koku oluflmaz.
b- ‹ç gövdesiyle kolay temizlenir bakteri ve mikrop
üremesine izin vermeyen hijyen bir ortam
oluflturulmufltur.
c- D›fl kabin ise ekleme yerlerinden özenle
kaynaklanm›fl ve yuvarlat›lm›fl yüzeylerden oluflur.
d- Kabin üzerindeki özel yap› , kir tutmas›n›
zorlaflt›r›r ve kolay temizlik imkan› sa¤lar.

a- Amana buzdolaplar› patenti Amana’ya ait olan
yüksek kalite standartlar›nda ve sadece A.B.D.’de
üretilirler. Y›llarca sorunsuz ve servis istemeden
çal›fl›rlar.
b- Türkiye’de 1960’l› y›llarda gelmifl Amana marka
cihazlar halen problemsiz çal›flmaktad›r.

Deneyimli servis kadromuz ile Türkiye genelinde
kaliteli servis hizmetini sunuyoruz. Eski y›llarda 

Karfl›laflt›rma
Kriteri

10-
Buzdolab›n›n
‹fllevi

11- Enerji
Tüketimi

12-
Ayd›nlatma

13- Estetik ve
Dekoratif
‹mkanlar

14-
Yiyecekleri
Koruma
Yetene¤i

15- Buzdolab›
‹ç Gövdesi
Temizlik
(Hijyen)

16- Servis
S›kl›¤› ve
Ömür

17- Servis
Kalitesi

Klasik Tip Buzdolaplar›

Klasik bir buzdolab›n›n ifllevi ise , içindekileri so¤ukta
tutmakt›r.

Enerji tüketimleri markalara ba¤l› olarak farkl›
de¤erlerdedir. Baz› alternatif buzdolaplar›nda enerji
tüketimi ayn› hacimdeki Amana buzdolaplar›na göre
%177 daha fazla olabilmektedir.

Ayd›nlatma genellikle dolab›n arka k›sm› veya yan
taraf›ndan yap›ld›¤›ndan dolaba konan ürünler
birbirini gölgeler.

Markaya ve modele göre de¤iflik imkanlar vard›r.

Farkl› g›dalar için farkl› s›cakl›k ve nem bölgeleri
yoktur. S›cakl›k de¤iflimi 4°C mertebesinde oldu¤u
için , yiyecekler daha k›sa süre saklanabilir.

a- Klasik buzdolaplar›n›n ço¤unda iç gövde tek parça
de¤ildir ve köflelerde silikonlu birlefltirmeler vard›r. Bu
birlefltirme yerleri dolap içinde kokuya sebep olmakta,
zamanla sararmakta, dolap içinde kötü bir görüntü
yaratmakta ve s›zd›rmazl›¤›n› yitirmektedir.
b- ‹ç ve d›fl gövde birçok ekleme yerlerinden ve
parçalardan oluflur. Bu temizli¤i zorlaflt›r›rken di¤er
yandan daha fazla enerji tüketimine yol açar.
c- Ayr›ca ekleme yerlerinden arka tarafa zamanla ›s›
ve nem kaçabilir , zamanla sarar›p kötü bir görünüm
oluflturabilir.

Çok s›k ar›za yapan ve ekonomik ömrü k›sa sürede
tükenen buzdolaplar› da vard›r, kaliteli buzdolaplar›da.

Markaya göre de¤iflir. Firmalar›n büyük bir bölümü
kaliteli servis vermeye çal›fl›yorlar. Bunun olumlu bir
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Karfl›laflt›rma
Kriteri

17- Servis
Kalitesi

18- Ortopedik
Buzdolab›
(Belf›t›¤›
olanlar için)

19- Buz ve Su
P›nar›

20- Su Filtresi

21-
Evaporatörün
Hava
Sirkülasyon
Kabiliyeti

22- Buzdolab›
‹çi S›cakl›k
Kontrolü

23- Elektronik
Kullan›m
‹mkan›

24- Sonuç

ISISAN Amana Buzdolab›

Türkiye’ye getirilmifl Amana buzdolab› kullan›c›s›na
kontrol için gitti¤imizde de herhangi bir sorun ile
karfl›laflmad›k. 20 y›ld›r hiç servis almadan çal›flan
birçok Amana buzdolab› oldu¤unu ö¤rendik.

Amana derin dondurucu altta olan modellerin mucididir.
En çok kullan›lan sebze ve meyve bölümü ve di¤er
buzdolab› hacimlerine e¤ilmeden ulafl›labilir. Özellikle
bel rahats›zl›¤› olanlar (veya olmak istemeyenler için)
çok kullan›fll›d›r. En az kullan›lan derin dondurucu
bölümü ise alt k›s›mdad›r.

Amana “Buz ve Su P›nar›’’ n›n mucididir. Derin
dondurucuyu buz almak için veya so¤utucuyu so¤uk
su almak için her açt›¤›m›zda , buzdolaplar› daha
fazla enerji harcar ve yiyeceklerin sa¤l›kl›
korunabilme süreleri biraz daha azal›r. Amana buz ve
su p›nar› mükemmel ve sorunsuz çal›fl›r.

Amana opsiyonel su filtresi sudaki ,
Parazitleri al›r. (Klor parazitleri öldürmez)
Kurflunu al›r.
Magnezyumu al›r.
Partükülleri al›r.
Klorun kokusunu yok eder.

Seyrek , özel plakal› serpantin kullan›l›r. Hava geçifli
rahatt›r. 
Nem tutma kabiliyeti yüksektir. 
Yüzeyin tamamen buzla kaplanmas› çok uzun sürer. 
Verimi yüksektir.

Temp- AssureTM sistem özel termomekanik damper
ile s›cakl›k kontrolü yap›l›r.
Buzdolab› hacmi s›cakl›k kontrol sensörü 
say›s› :2 adet.

Amana’n›n elektronik modellerinde kap›lar› açmadan
tüm sistemi dokunmatik olarak programlayabilirsiniz.
Ayr›ca servis ve kullan›m s›ras›nda da buzdolab›yla ilgili
her türlü bilgiye bu sistemle ulaflabilmektedir. Buzdolab›
kap›lar›n›n aç›lmamas› ayr›ca enerji tasarrufunu
destekler. Elektronik kumanda panelinin kullan›m› son
derece kolayd›r. “ * ’’ tufluna basacak ve dolab›n›z›n
“H›zl› dondurma’’, “ Max. So¤utma’’, “Tatil’’ gibi
özelliklerinden yararlanmak için ilk ad›m› atm›fl
olacaks›n›z. Örne¤in marketten ald›¤›m›z çok miktardaki
yiyecek ile buzdolab›n› bir anda doldurdu¤umuzda “ * ’’
tufluna basarak buzdolab› ve dondurucu k›s›mlar› için
ayr› ayr› çok h›zl› so¤utma yapabilecek , tatile giderken
tatil tufluna basarak tatil iflletmesini devreye sokabiliriz.
Dolab›m›z›n kap›s› aç›k kald›¤›nda panel , sesli alarm
vererek bizi uyaracak ve enerji sarfiyat›n› önleyecektir.

Amana buzdolaplar› yukar›daki özellikleri ile yiyecekleri yaklafl›k olarak iki kat daha uzun süre ile taze ,
canl› ve besin de¤erlerini kaybettirmeden saklar. Sessiz çal›fl›r. Ar›za yapmaz. Çok uzun ömürlüdür.

Klasik Tip Buzdolaplar›

yaklafl›m ve geliflme oldu¤unu düflünüyoruz.

S›k plakal› tip veya f›rça tipi serpantin kullan›l›r.
Buzlanma riskine karfl›l›k bu tip evaporatörlü
sistemlerde kompresörün durmas›na ra¤men ,
evaporatör fan› sürekli çal›fl›r.

Mekanik veya termomekanik damper ile s›cakl›k
kontrolü yap›l›r.
Buzdolab› hacmi s›cakl›k kontrol sensörü say›s› : 
1 adet.

Ço¤u elektronik buzdolaplar›nda elektronik kullan›m
›fl›kl› gösterge tablosu niteli¤indedir. (Ses ve ›fl›k
show) Genellikle kap›lar aç›ld›ktan sonra s›cakl›k
ayar› içerden yap›l›r.
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12.3.3. Buzdolab› Karfl›laflt›rma Tablosu

Tablo 12.5a’da Amana buzdolab› modelleri ve teknik
özellikleri bir tablo halinde verilmifltir. Tablo
12.5b’de ise Amana buzdolaplar› ile klasik
buzdolaplar›n›n karfl›laflt›r›lmas› verilmifltir.

12.3.4 Amana ‹lkleri

1934 y›l›nda kurulan Amana firmas›n›n ilklerinden
baz›lar› afla¤›da sunulmufltur.

Amana Buzdolaplar›:

- Amana 1947 y›l›nda ilk derin dondurucuyu
(Deep Freeze) yapan ve gelifltiren firmad›r.

- Amana 1949 y›l›nda ilk Side - by - Side (Çift
kap›l› model) buzdolab›n› yapan ve gelifltiren
firmad›r.

- Amana 1954 y›l›nda No-Frost teknolojisini
(Free-O-Frost) ilk yapan ve gelifltiren firmad›r.

- Amana So¤uk Su ve Buz P›nar›n› ilk yapan ve
gelifltiren firmad›r. So¤uk su ve buz p›nar› ile
konforlu flekilde, sürekli so¤uk su ve buz
al›nabilir. Buz istenirse küp, istenirse k›r›k
olarak al›nabilir.

- Amana ilk Bottom Mount (Derin dondurucunun
altta oldu¤u model) buzdolab›n› üreten ve
gelifltiren firmad›r.

- Amana buzdolaplar›nda Amana’n›n gelifltirdi¤i
ve patentini ald›¤› Temp-Assure (Garantili
S›cakl›k Kumandas›) sistemi ile s›cakl›klar
buzdolab› içinde farkl› bölümlerde 1°C’den
düflük bir tolerans ile sabit tutulur.

- Sadece Amana Buzdolab› içerisinde 6 farkl›
kullan›m bölgesinde, farkl› s›cakl›kta ve nemde
yiyecekler saklan›r, böylece yiyecekler daha
uzun süre taze ve canl› olarak korunurlar.

- fiarküteri ve et ürünlerini uzun süre taze ve canl›
korumak için özel flarküteri bölümü (Chiller
Fresh Zero Degree Deli Drawer)

- Tasar›m› ve patenti Amana’ya ait hijyen
flartlar›n› sa¤layan Süt ve ‹çecek Bölümü
(Beverage Chiller) ilk olarak Amana taraf›ndan
üretilmifl ve gelifltirilmifltir.

- Taze Sebze ve Meyve Bölümü (Garden Fresh)
ile sebze ve meyveler uzun süre taze ve canl›
korunurlar.

- Amana özel raf sistemleri ile de ilklere hizmet
etmifltir : Easy Glide (Kolayca öne çekilebilir raf
sistemi) ile buzdolab› raflar›n›n kullan›m› son
derece kolayd›r.

- Spillsaver (Dökülen s›v›lar›n alt rafa akmas›n›
önleyen kapal› raf sistemi) ile raflar emniyetli ve
konforlu kullan›l›r.

- Amana 60 cm derinli¤inde so¤uk su ve buz
p›narl› buzdolaplar›n› ilk üreten ve gelifltiren
firmad›r. Amana böylece her mutfa¤a uygun
ankastre kullan›m özelli¤ini sunmaktad›r.

- Amerika’da ISO 9001 kalite belgesi alan ilk
buzdolab› üreticisidir.

- So¤uk su ve buz p›narl› buzdolaplar› aras›nda ilk
‘’ Dört Y›ld›z ‘’ belgesini ilk alan firmad›r.

- Amana 1995 y›l›nda tüm buzdolaplar›nda CFC
gazlar› kullan›m›n› tamamen kald›ran ilk
firmad›r.

Amana Mikrodalga F›r›nlar:

Derin dondurucudan ç›kan yiyecekleri mikrodalga
f›r›nlarda çözmek gereklidir. Aksi halde oda
s›cakl›¤›nda çözülen yiyecekler üzerinde afl›r› miktarda
bakteri birikir. Bu baz› hallerde zehirlenmelere bile
neden olabilmektedir.

Amana mikrodalga f›r›nlar›n›n baz› özellikleri ve
üstünlükleri afla¤›da s›ralanm›flt›r:

• Amana 1967 y›l›nda mikrodalga f›r›n› keflfeden ve
ilk üreten firmad›r.

• Amana 1969 y›l›nda ilk ticari mikrodalga f›r›n›
üreten firmad›r.

• Amana 1975 y›l›nda ilk dokunmatik kumandal›
mikrodalga f›r›n› üreten firmad›r.

• Amana 1977 y›l›nda mikrodalga f›r›nlarda daha
h›zl› piflirmeyi sa¤layan Rotawave piflirme
sistemini ilk bulan ve patentini alan firmad›r.

• Amana 1980 y›l›nda ilk mikrodalga /
konvensiyonal f›r›n kombinasyonunu üreten
firmad›r.

• Amana 1984 y›l›nda ilk defa içine konan
yiyece¤in a¤›rl›¤›na göre piflirme zaman› ve
s›cakl›¤›n› otomatik olarak ayarlayan ve pifliren
mikrodalga f›r›n› üreten firmad›r.

• Amana 1993 y›l›nda ilk defa barcode okuyabilen
taray›c›l› ticari mikrodalga f›r›n› üretmifltir.

• Ev tipi Amana mikro dalga f›r›nlar setüstü veya
ankastre kullan›labilmektedir. Ankastre kullan›m
için dekoratif trim kitleri mevcuttur.

• Ço¤u evde elektrikli ›zgara kullan›m› yayg›nd›r.
Izgaral› Amana mikrodalga f›r›nlarda iki ayr› cihaz
yerine tek cihazla hem mikrodalga, hem de ›zgara
özelli¤i ayr› ayr› veya birlikte kullan›labilmektedir.
Bu hem yerden tasarruf, hem de konfor sa¤lar.
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• Amana mikrodalga f›r›nlar, yüksek kalite
standard›ndad›r, uzun ömürlüdür ve genifl
emniyet sistemine sahiptir. 

• Amana ev tipi, ticari ve sanayi tipi modelleriyle
genifl bir kullan›m alan›na ve 17 litre hacimden,
saatte 7,5 ton üretim yapabilen büyük cihazlara
kadar bir ürün yelpazesine sahiptir.

Amana F›r›nlar:

• Amana 1988 y›l›nda Amerika’da ilk quartz
hakojen f›r›n› üreten firmad›r.

• Amana 1992 y›l›nda ilk defa gas brülörünün cam
f›r›n yüzeyinin alt›na monte edildi¤i f›r›n› üreten
firmad›r.

12.4. ÇAMAfiIR MAK‹NALARI

Tablo 12.6’da Amana çamafl›r makinas› ile santrifüj
tip klasik çamafl›r makinalar› karfl›laflt›r›lmas›
verilmifltir.

Karfl›laflt›rma
Kriteri

Y›kama
Süresi

1.5 Saatteki
Çamafl›r
Y›kama
Kapasitesi

Elektrik
Sarfiyat›

Kireç
Problemi

Yer Kayb›

Ar›za Servis
ve Bak›m
S›kl›¤›

Kullan›m
Kolayl›¤›

Ses Seviyesi

Tek Parça
Büyük
Çamafl›r
Y›kayabilme

ISISAN Amana Çamafl›r Makinas›
(Amerikan Sistem)

Yar›m saatte 8 kg. çamafl›r y›kar. Elektrik ve
zamandan tasarruf sa¤lan›r.

24 kg.

Gerekli s›cak suyun, merkezi bir s›cak su sistemi
ile elde edilmesi çok daha ekonomiktir.

Elektrikli ›s›t›c› olmad›¤› için, onu kireçten
koruyacak ilave kimyasal madde kullan›lmas›na
gerek yoktur. Ayr›ca elektrikli ›s›t›c› üzerinde
kireçlenme problemi olmad›¤›ndan bundan
kaynaklanan ar›za da ortaya ç›kmaz.

Kurutma makinas› çamafl›r makinas› yan›na
konmas› gerekti¤i için yer kayb› daha fazlad›r.
Villalar ve ayr› çamafl›r odalar› olan evler için çok
kullan›fll›d›r.

Elektrikli ›s›t›c› olmad›¤› için, kireçlenme problemi
de oluflmayaca¤›ndan bundan kaynaklanacak
ar›za da oluflmaz.

Çamafl›rlar makinaya e¤ilmeden, ergonomik bir
flekilde yerlefltirilebilir. Y›kama süresi içinde
çamafl›r eklenebilir.

Ses seviyesi düflüktür. (70 dbA)

8 kg. kapasiteye sahip çamafl›r makinesie perde,
çarflaf, nevresim vb. çamafl›rlar tek y›kamada
y›kanabilir.

Klasik Çamafl›r Makinas›
(Santrifüj Sistem)

1-2 saatte 3-5 kg. çamafl›r y›kar. (2 saat, ön y›kamal›
program)

3 - 5 kg.

Daha az çamafl›r› daha uzun sürede y›kad›¤› için
elektrik sarfiyat› fazlad›r. Ayr›ca elektrikli ›s›t›c› için de
harcanan enerji çok yüksektir. Elektrikle ›s›tma, do¤al
gaz veya fuel oil ile ›s›tmaya göre 3-4 kat daha
pahal›d›r.

Suyun ›s›t›lmas› için elektrikli ›s›t›c› kullan›ld›¤›nda, kireç
›s›t›c› üzerinde birikerek tabakalar oluflturaca¤›ndan,
kireç çözücü madde kullanmak gerekir. Kimyasal
madde kullan›m› ek maliyetin yan›nda, çamafl›r›
etkileyen yabanc› bir maddedir. Rastgele kimyasal
kullan›lmas› sa¤l›¤a da zararl› olabilir.

Kurutma makinas› çamafl›r makinas› üzerine
konabildi¤i için, yer kayb› daha azd›r.

Elektrikli ›s›t›c› üzerinde kireç birikmesiyle ›s›t›c› s›k
s›k ar›zaya geçmektedir.

Çamafl›rlar makinaya e¤ilerek konulur. Bel
rahats›zl›¤›na sebep olabilir. Y›kama bafllad›ktan
sonra çamafl›r eklenemez.

1400 d/d ile s›kma ifllemi yapan bir makineye rahats›z
edebilecek düzeyde ses ve titreflim oluflmaktad›r.

Tek parça büyük çamafl›rlar birkaç y›kamada
y›kanabilmektedir.
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