
8.1. LAVABOLAR

Lavabolar büyüklüklerine ve formlar›na göre
ayr›labilirler. El y›kama lavabosu, normal y›kanma
lavabosu gibi farkl› büyüklükte olabildikleri gibi,
arkal›kl› veya arkal›ks›z; taflmal› veya taflmas›z
olarak da s›n›fland›r›labilir. Duvar bataryalar›nda
suyun ak›fl a¤z› ile lavabo üst seviyesi aras›ndaki
mesafe 140 - 180 mm. mertebelerinde olmal›d›r.

fiekil 8.1’de bir firma katalo¤undan al›nan örnek
montaj ölçüleri görülmektedir. Montajda firma
kataloglar›nda gösterilen ölçülere uyulmas› daha
do¤rudur. Lavabolar› ayr›ca tam ayakl›, ayaks›z,
tezgah alt› ve tezgah üstü gruplara ay›rmak
mümkündür. Her grubun ayr› montaj özellikleri
vard›r. Ayakl› lavabolar hijyenik aç›dan
dezavantajl›d›r. Asma ayakl› tipler, döflemenin daha
kolay ve iyi temizlenmesine olanak sa¤lamaktad›r.

Lavabo duvar tespiti için, lavabo montaj civatas›,
lavabo montaj t›rna¤› ve lavabo konsolu olarak
lavabo cinsine ba¤l› üç ayr› tespit flekli vard›r. Bu
montaj detaylar› fiekil 8.2’de gösterilmifltir.
Konsollu ve civatal› montajda konsol ve civatan›n
kaba inflaat aflamas›nda yerlefltirilmesi
gerekmektedir. Bunlar›n zedelenmemesi için gerekli
önlemler al›nmal›d›r.

1. Lavabo Montaj Civatas›

Arkas› montaj delikli tüm lavabolarda kullan›lacak
c›vata, TS 605’te verilen lavabolar›n yükleme
a¤›rl›¤›na eflit dayanma a¤›rl›¤›na sahip olmak üzere,
16 cm. boyunda ve 12 mm. kal›nl›¤›nda olmal›d›r.
C›vata aksesuarlar› çelik pul, somun ve lastik
takozdur. Lastik takoz deformasyona ve çürümeye
karfl› dayan›kl› olmal›d›r.

2. Lavabo Montaj T›rna¤›

T›rnak 4 mm. kal›nl›kta, kadmiyum kapl› saçtan
yap›lm›fl olmal›d›r. Aksesuarlar› iki adet lastik k›l›f,
dört adet vida ve dubeldir.

3. Lavabo Konsolu

Konsol 42 cm. boyunda 1,5 mm. kal›nl›¤›nda 16
mm. çap›nda dikiflli veya dikiflsiz borudan yap›lm›fl
olmal›d›r. Konsolun d›fl yüzeyi çürümeyi önlemek
amac› ile plastik veya benzeri malzeme ile
kaplamal›d›r. Konsol üzerinde aksesuar olarak
hareketli t›rnak ve plastik vb. malzemeden yap›lm›fl
t›pa bulunmal›d›r.

Lavabo Montaj›nda Dikkat Edilecek Özellikler

1. Tespit edildiklerinin yerinin belirlenmesi için
gerekirse 1/1 ölçe¤inde ka¤›ttan flablon ç›kararak
yerleri iflaretlenmelidir.

2. C›vata ve konsol yerlefltirildikten sonra harc›n
donmas› beklenmelidir.

3. Lavabo ayaklar› tam veya yar›m ayak
fleklindedir. Yar›m ayaklar vidal› montaj
biçiminde bitmifl duvar üzerine monte
edilmelidir. Tam ayak hiçbir zaman ne lavaboya,
ne de döflemelere herhangi bir flekilde tespit
edilmemelidir. Ayak, döfleme ile lavabo aras›nda
hafif s›k›flm›fl vaziyette bulunmal›d›r. Aya¤›n
hiçbir tafl›y›c›l›k görevi olmad›¤›
unutulmamal›d›r.

4. Ankastre lavabo bataryas›n›n ba¤lanmas› için
lavabo üzerinde ba¤lant› delikleri aç›k veya
kapal› biçimde bulunmaktad›r. Kapal› bulunan
k›s›mlar›n aç›lmas› için flu yol izlenmelidir:

a- Lavabo, düzgün ve esnek bir zemine,
lavabonun kullan›m yüzeyi üste gelecek
flekilde oturtulmal›d›r.

b- Aç›lmas› gereken deli¤in yeri alttan el temas›
ile belirlenmelidir.

c- Sivri uçlu bir çekiçle, bir el, aç›lacak deli¤in
alt›nda bulunmak suretiyle s›rl› yüzeyde k›sa,
kesin fakat sürekli darbelerle önce s›r
delinmelidir. Vurma ifllemine deli¤i kapatan
pulun aç›lmas›na kadar devam edilmelidir.

d- Bu ifllemler s›ras›nda lavabonun
çizilmemesine özen gösterilmelidir. ‹malat
esnas›nda pul biraz kal›n düflmüfl olabilir.
Dolay›s›yla bu durumda sab›rla yukar›da
anlat›lan iflleme devam etmelidir. Deli¤in
hiçbir zaman alttan vurularak aç›lmamas›
gerekti¤i unutulmamal›d›r. Toplu ifller için
lavabo siparifli verilirken, kullan›lacak batarya
tiplerine göre deliklerin fabrikada aç›lm›fl
olarak sevk edilmesi daha ak›lc› bir yoldur.
Fire oran› azalacak, iflçilikten tasarruf
sa¤lanacak, zaman kazan›lacak ve kalite
artacakt›r.

5. Lavabolar›n monte edildikleri duvar yüzeyi ve
tezgah ile temas eden yerlerinde silikon
kullan›lmal›d›r.

BÖLÜM 8 8. SIHH‹ GEREÇLER
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Armatürler

1. Tek gövdeli ankastre lavabo bataryas›

Bu tip batarya örne¤i ve ölçüleri fiekil 8.3’de
görülmektedir. Burada s›cak su ve so¤uk su alttan
bataryaya ait 2 ayr› esnek boruya ba¤lan›r. Bu
borular›n birer muslukla tesisata ba¤lanmas› tavsiye
edilir. Batarya lavaboyu bir delikle geçer ve
lavabonun kendisine tespit edilir. Tek kolla kumanda
edilen kar›flt›rma vanas› ile veya flekildeki gibi iki
ayr› muslukla su s›cakl›¤› ayarlan›r.

2. Üç gövdeli ankastre lavabo bataryas›

Sadece üç delikli lavabolarda ankastre olarak monte
edilebilir. Sisteme ba¤lant›s› flematik olarak fiekil
8.1’de görülmektedir.

3. Duvar Bataryas›

fiekil 8.4’de görülmektedir. Do¤rudan so¤uk ve
s›cak su borular›na ba¤lan›r. Avantajl› taraf› çabuk ve
kolay temizlenmesi ve lavaboda daha büyük
kullan›m alan› yaratmas›d›r.

Bataryalar›n lavaboya ba¤lant›lar›nda ve ak›fl
a¤z›n›n konumunun belirlenmesinde esas, musluktan
akan suyun tam debide lavabonun ortas›na

fiekil 8.1 / LAVABO MONTAJ ÖLÇÜLER‹



dökülmesi ve s›çrayan sular›n etrafa yay›lmamas› ve
tekrar ç›k›fl a¤z›na ulaflamamas›d›r. Musluktan
lavaboya akan suyun konumlar› fiekil 8.5’de
görülmektedir. 

Lavabo ç›k›fl muslu¤u, lavabo ç›k›fl›ndaki kapama
organ› olup, kapat›ld›¤›nda suyun lavaboda
birikmesini sa¤lar. Daha ziyade Bat› toplumlar›n›n
y›kanma gelene¤ine uygun olan bu düzenek, elle
kumandal› kald›raç sistemi ile, zincir-t›kaç ile vs.
çal›fl›r.

Lavabo bataryas› seçerken ve sonras›nda:

1- Tek gövdeli batarya, lavabo temizli¤i ve montaj
kolayl›¤› nedeniyle tercih edilmelidir.

2- Lavabo bataryas›n›n su boflaltma a¤z› ile lavabo
aras›nda el y›kamaya yeterli mesafe olup
olmad›¤› araflt›r›lmal›d›r.

3- Mix. tipi (kar›flt›rmal›) bataryalarda genel olarak
s›cak suyun so¤uk suya kar›flabilme riski oldu¤u
hat›rlanmal›d›r. 

4- Kromajl› malzemenin montaj›n›n mutlaka lastik
kapl› bir anahtar ile yap›lmas› gerekti¤i
hat›rlanmal›d›r.

5- Kullan›c›ya, kromajl› malzemenin temizli¤inin
deterjan ile yap›lmamas› (deterjan kromaj›
çizer), sabun ile yap›lmas› hat›rlat›lmal›d›r.

fiekil 8.2 / LAVABO MONTAJ DETAYLARI

fiekil 8.3 / TEK GÖVDEL‹ ANKASTRE LAVABO BATARYASI

fiekil 8.4 / DUVAR BATARYASI
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Sifon Ba¤lant›s›:

a. Boru tipi sifonla,

b. Çanak tipi sifonla gerçekleflir.

Ayna

Yaklafl›k lavabo ölçüsünde (Örne¤in 600 mm. x 450
mm) olabilir ve duvara klemenslerle tutturulur.

Fayans Döflenmesi

Fayans ölçüleri standart de¤erlerdir ve Tablo 8.6’n›n
ilk iki sütununda verilmifllerdir. Ölçüler bu
de¤erlerden %1 oran›nda sapabilir. Bu tolerans
uygulamada fuga aral›¤›na yedirilir. Fuga aral›klar›
standart olarak 2 mm. verilmifltir.

Buna göre 150 x 150 mm. bir fayans için uygulamada
esas olan fuga kenarlar› ölçüsü 152 x 152 mm.
olacakt›r. Geleneksel fuga aral›¤› ise 3 mm. olup, bu
durumda uygulama planlan›rken kenar ölçüleri 153 x
153 mm. al›nmas› gerekir. Fuga aral›klar› de ayn›
tabloda görülmektedir. fiekil 8.7’de çeflitli boy
fayanslarla ayn› ifle ait uygulama örnekleri
verilmifltir. fiekil 8.8’de ise farkl› bir lavabo yerleflim
detay› görülmektedir.

fiekil 8.5 / MUSLUKTAN LAVABOYA
SU AKIfi KONUMLARI

Tablo 8.6 / DIN 18155’E GÖRE
SERAM‹K FAYANS ÖLÇÜLER‹



fiekil 8.7 / FARKLI FAYANS DÖfiENMES‹ HAL‹NDE LAVABO MONTAJ ÖRNEKLER‹
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8.2. KLOZETLER (HELALAR)

Konutlarda, ifl yerlerinde vb. yerlerde su ile y›kamal›
helalar kullan›l›r. Hijyen birinci planda oldu¤undan
malzeme seramikten yap›lm›fl olmal›d›r. Helalar,
alafranga helalar (klozetler) ve alaturka helalar (hela
tafllar›) olarak ikiye ayr›l›r.

8.2.1. Alafranga Helalar (Klozetler)

Ayakl› - ayaks›z, kendinden rezervuarl› (tak›m klozet
rezervuar›), d›fltan rezervuarl›, alttan ç›k›fll›-
üniversal ç›k›fll› olarak gruplara ayr›l›r. Her grup ayr›
montaj özellikleri tafl›r. Bu nedenle öncelikle montaj›
yap›lacak klozet seçilmeli, pis ve temiz su tesisat›

buna göre projelendirilmelidir.

Ayakl› Klozetler (Yere oturan Klozetler)

Ayakl› klozetlerin alttan ve üniversal ç›k›fll› olarak
iki tipi vard›r. Türkiye’de üretilen ayakl› klozetlerin
pis su ba¤lant› borular›n›n alttan veya arkadan ç›k›fll›
olmas›na göre duvar ve döflemeye olan mesafeleri
Tablo 8.9’da verilmifltir. Ancak üretici kataloglar›na
mutlaka bak›lmal›d›r.

1. Klozet seçerken;

a- Ankastre taharet musluk tipi seçilmelidir.

b- Rezervuar su hacmi

c- Kaç defada temizlenebildi¤i

fiekil 8.8 / LAVABO DETAYI
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d- Temizleme kapasitesi

e- Yüzey temizli¤ini tam olarak yap›p,
yapamad›¤›

f- Rezervuar iç tak›m›n›n kalitesi, ar›za oran› ve
ömrü dikkate al›nmal›d›r.

g- Bas rezervuar seçildi¤inde ise; ses
probleminin hangi boyutta oldu¤u
araflt›r›lmal›d›r. Ayr›ca tesisat yap›l›rken boru
çaplar› buna göre hesaplanmal›d›r. Aksi halde
bas rezervuar kullan›ld›¤›nda, baflka bir banyoda
dufl yapan bir kifli so¤uk suyun bas›nc› düfltü¤ü
için afl›r› oranda s›cak suyun alt›nda kalabilir.

2. Klozetlerin tespit ifllemlerinde beyaz çimento,
çimento, alç› kullan›lmas› yanl›fl ve sak›ncal›d›r.

3. Klozetlerin döflemeye tespit ifllemlerinde TS 800
esaslar›na uyulmal›d›r. Klozet yere tespit
delikleri önce belirlenmeli ve Detay 8.10b’ye
uygun tespit gerçeklefltirilmelidir.

4. Klozetlerin montaj›nda iyi bir görüntü için,
döfleme ile temas eden k›s›mlara silikon
uygulamas› tavsiye edilir.

5. Klozetler montajdan sonra inflaat dolay›s›yla
olabilecek darbelerden ve boya-badana gibi
kirlenmelerden korunmal›d›r.

6. Rezervuar asma yükseklikleri verilen ölçülere
uygun gerçeklefltirilmeli, y›kama borusu, klozete
montaj›nda Detay 8.10a’da gösterilen biçimde
bükülmeli, y›kama borusunun herhangi bir
yerinde kesit daralmas›na neden olunmamal›d›r.

7. Tak›m klozet rezervuarlar›nda her tak›m için
kendine ait iç tak›m kullan›lmal› ve iç tak›m
montaj talimat›na kesinlikle uyulmal›d›r.

8. A¤z› döflemenin üzerinde kalan gizli ç›k›fll›
klozetlere de “klozet adaptörü KADA’’ n›n
bitmifl döflemeden yüksekli¤inin 30-35 mm.
olacak flekilde yerlefltirilmesine dikkat
edilmelidir. (Detay 8.10d)

9. Arkadan ç›k›fll› klozetlerde kullan›lacak aç›k
veya kapal› dirsek ve “KADA’’ lar›n
kullan›lmas›nda klozetler bölümünde ç›k›fl a¤z›
ekseni ile bitmifl duvar aras› olarak verilen
montaj ölçülerine kesinlikle uyulmal›d›r. (Detay
8.10c)

10. Klozet sifon borusu adaptörü (KADA) n›n
kullan›lmas›: Klozetlerin sifon borular›n›
(giderlerini) pis su borular› ile do¤rudan
birlefltirmek çok sak›ncal›d›r.

Klozetlerin sifon borusu ile pis su borular›n›n
birlefltirilmesinde su, koku ve gazlar›n

s›zd›rmazl›¤›n› temin etmek için klozet adaptörü
(KADA) kullan›lmas› flartt›r. Özel olarak imal
edilen KADA’n›n en önemli özelli¤i;

a- Eksantrik olmas›d›r.

b- Boru mufuna veya mufsuz boruya girecek
flekilde imal edilmifl olmas›d›r.

c- Eksantrik KADA, s›va, kaplama, alt yap›, pis
su borusunda uygulamadan kaynaklanan
hatalar›n k›smen giderilmesine yarar. KADA pis
su borusunu bitmifl duvara 1,5 cm. yaklaflt›r›r
veya uzaklaflt›r›r. (Bak›n›z fiekil 8.10e)

d- Alt yap›da pis su borusu mufu, bitmifl döfleme
ile ayn› seviyede veya boru ucunun döfleme
üstünde b›rak›ld›¤› durumda pis su borusunun
içine girecek flekildedir.

11- fiekil 8.11’de ayakl› klozet-rezervuar komple
montaj detay› verilmifltir.

Duvara As›l› (Ayaks›z) Klozetler (Asma

Klozetler)

Bu klozetler do¤rudan duvara monte edilir. Örnek
montaj ölçüleri fiekil 8.12’de verilmifltir. (‹malatç›
katalo¤una ayr›ca bak›n›z.)

Ayaks›z (Duvardan) klozetlerin montaj›

Asma klozetler döfleme ile ilgisi olmadan duvara
tespit edilirler. 

- Asma klozetlerin rezervuarlar› duvar içerisinde
(gömme tip rezervuar) veya duvar›n d›fl›nda
(klozet üzerinde) bulunan tipleri vard›r. Gömme
tip rezervuar kullanabilmek için normalde 150
mm. duvar kal›nl›¤›na ihtiyaç vard›r. Bunun 15
mm’si izolasyon amac› ile kullan›l›r.135 mm. ise
rezervuar montaj› için kullan›l›r.

- Her iki tip klozetin duvara tespiti özel klozet
konsolu ile yap›laca¤›ndan, döfleme kaplamas›
ile duvar kaplamas›n›n alaca¤› kal›nl›k ölçüsü
öncelikle bilinmelidir.

- Duvardan klozetin hatas›z montaj› için flablon
kullan›lmal›d›r. (Bak›n›z fiekil 8.13) fiablon pis
su borusunun, klozet tespiti civatalar›n›n
rezervuar y›kama borusu ve buna ba¤l› olarak da
rezervuar›n gömülece¤i yerlerin belirlenmesine
(rezervuar duvar içinde ise) çok önemli rol
oynar.(rezervuar klozetin üzerinde ise flablondaki
rezervuar inifl borusu deli¤i dikkate al›nmaz.)

- Konsol, ham duvar ile ham döfleme s›ras›nda
bitmifl kodlar› dikkate al›narak flablon ile birlikte
monte edilir. Konsol, çimento harc› veya tespit
vidalar› ile sabitlefltirilir (bak›n›z fiekil 8.14a, b
ve c)



Tablo 8.9 / KLOZETLER‹N P‹S SU BA⁄LANTI
BORULARININ DUVAR VE YERE OLAN MESAFELER‹

Klozet Cinsi

V‹TRA
Truva
Bergama
Terme
Efes
Düden
Ihlara
Kapadokya
Kemer
Riva
Yeni Akdeniz
Toscana
Chartwell
Chelsea
6041 Klozet
6061 Klozet

SEREL
Nilüfer
Lale
Damla
‹nci
Yasemin
Klasik
Kristal
Orkide
Mimoza
Manolya
Kardelen
Krizantem
Gelincik
Ece
Palmiye
fiebnem
Metro
Leylak
Meltem
Nergis
0602 Klozet
0902 Klozet

TOPRAK
Antik
Fiesta
Koral
Vega
Lara
Mito
Topkap›
Perla
Yeni Olimpiya
Dorika
Hera
Talya
Fripya
Lidya
4325 Klozet
4305 Klozet

ÇANAKKALE V‹T
Gelibolu
Truva
Assos
Saros
Biga
‹da
74201 Klozet
74101 Klozet

Alttan Ç›k›fll›
L (mm)

235
240
230
235
245
230
260
250
225
200
230
225
225
180

-

250
250
250
250
250
250
250
250
250

-
250
210
210
250
250
300
210
250
250
250
180

-

370
235
235
220
245
235
215
230
225
230
230
240
230
230

-
150

220
220
220
200
225
225

-
180

Arkadan Ç›k›fll›
H (mm)

185
190
180
185
185
180
185
175
185
185
190
190
190

-
180

170
170
170
170
170
170

-
170
170
170
170
180
180
170

-
-

180
170
170
170

-
180

185
185
185
190
185
190
185
180
180
190
190
185

-
185
185

-

175
175
175

-
170
170
170

-

fiekil 8.10a / KLOZET MONTAJ DETAYI 
YIKAMA BORUSU BÜKLÜM fiEKL‹

fiekil 8.10b / KLOZET VE B‹DE MONTAJ V‹DASI DETAYI

fiekil 8.10c / YAN ÇIKIfiLI KLOZET MONTAJI
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- Rezervuar, flekilde verilen ölçüde duvara gömülür.
Y›kama borusu flablondaki yerinden 5-6 cm. d›flar›
ç›kar›l›r. Pis su borusunun lastik conta yuvas›
flablonun d›fl›nda kalacak flekilde alt yap› ile
birlefltirilir.

- fiablon yerinden al›n›r. Bu ifllemden sonra duvar
ve döfleme kaplamas› yap›l›r.

- Kaplamadan sonra klozet, civatalardan geçirilip
s›kma pay› hesap edilerek, civatalar›n fazlas›

kesilir.

- Bu klozete eksantrik olmayan, düz olan klozet
adaptörü (KADA) tak›l›r.

- Rezervuar inifl borusunun fazlas› kesilir.

- Klozetin duvara çak›flan yüzeylerine silikon
sürülerek duvara montaj› yap›l›r.

- Ara musluklar› ve taharet borusu yerlerine tak›l›r.

fiekil 8.10d / KADA UYGULAMA fiEK‹LLER‹

fiekil 8.10e / EKSANTR‹K KLOZET ADAPTÖRÜ (KADA) KONUMLARI
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fiekil 8.12 / AYAKSIZ KLOZET ÖRNEK ÖLÇÜLER‹

fiekil 8.13 / DUVARDAN KLOZET
MONTAJ fiABLONU ÖRNE⁄‹fiekil 8.11 / ALAFRANGA HELA (KLOZET) DETAYI



367

fiekil 8.14a / DUVARDAN KLOZET VE B‹DE MONTAJINDA KULLANILAN TAfiIMA KONSOLU

fiekil 8.14b / DUVARDAN KLOZET KONSOLUNUN fiABLON YARDIMIYLA TESP‹T‹
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8.2.2. Hela Tafllar›

Hijyen düflünülerek daha çok genel tuvaletlerde
kullan›l›r. Konutlarda daha çok ikinci tuvaletlerde
kullan›lmaktad›r. Bu tip helalar›n kullan›m› özellikle
çocuklar ve yafll›lar için zordur. Alaturka hela
tafllar›nda y›kama iflleri yüksek seviyeli rezervuarlar
veya bas rezervuarlar ile yap›l›r. Y›kama sular›n›n
hela tafllar›nda da¤›l›fl›, direk veya çevre y›kamal›
(‹çten y›kamal›) olarak düzenlenir.

- Hela tafllar›, üstten veya arkadan y›kama borusu
ba¤lant›l›d›r. 

- Hela tafllar› yerlefltirilmesinde döfleme döfleme
sifon iliflkisine dikkat edilmelidir.

Sifonun aç›kta kal›p kalmamas›na göre, döfleme
tam veya yar›m düflük döfleme fleklinde
olmal›d›r. Sifonun mutlaka gizlenmesinin arzu
edildi¤i durumlarda ayr›ca asma tavanla bu
gerçeklefltirilebilir. Alaturka hela tafl›n›n montaj›
için yaklafl›k olarak 40 cm. düflük döflemeye
ihtiyaç vard›r.

- Y›kama borusu ba¤lant›s›nda mutlaka y›kama
borusu adaptörü fiekil 8.15’deki detayda
gösterildi¤i gibi kullan›lmal›, ba¤lant› için
çimento ve benzeri malzeme kesinlikle
kullan›lmamal›d›r. Y›kama borusu bükülmeleri
çap de¤iflikli¤i içermemelidir. Genellikle 1 1/4’’
y›kama borusu kullan›l›r.

- Hela tafllar› tam veya yar›m düflük döflemeye
oturtulmadan önce, döfleme suya karfl› iyice
yal›t›lm›fl olmal›, hela tafl› kum dolgu üzerine
oturmal›, bitmifl döfleme ile çevresi itina ile
doldurulmal›d›r.

- Koku ve gazlar›n iç hacimlere s›zmamas› için
hela tafllar›nda lastik adaptörü standart sifon
kullan›l›r.

Hela tafllar›n›n montaj detaylar› ile ilgili resimler
fiekil 8.15 ve 8.16’da verilmifltir.

fiekil 8.14c / DUVARDAN KLOZET‹N fiABLON YARDIMI ‹LE ALT YAPISININ HAZIRLANMASI
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fiekil 8.15 / ÜSTTEN SU G‹R‹fiL‹ HELA TAfiI MONTAJI (Asma tavan)

fiekil 8.16 / ÜSTTEN SU G‹R‹fiL‹ HELA TAfiI MONTAJI (Düflük döfleme)
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8.2.3. Klozet Y›kanmas›

Klozetler çal›flma biçimlerine göre 3 s›n›fa ayr›l›r.
Bu tipler fiekil 8.17’de verilmifltir.

1. Flafl y›kamal› klozetler (Düflük su seviyeli

klozetler)

Bu tip klozetlerde d›flk›lar önce kuru bölgeye düfler,
sonra flafl y›kama ile süpürülür. Ancak koku
olufltururlar, buna karfl›l›k az su harcarlar.

2. Derin y›kamal› klozetler (yüksek su seviyeli

klozetler)

Klozette su derindir. D›flk›lar suyun içine düfler. Bu
nedenle üste su s›çrayabilir. Fakat koku üretimi azd›r.
Rezervuar›n çekilmesi ile hiçbir art›k kalmaz,
hijyeniktir.

3. Emiflli klozetler

Bu bir derin y›kamal› klozet  türüdür. Ancak bu tipte
dipteki su hacmi ve yüzeyi art›r›lm›flt›r. Klozet
havuzundaki su bir bo¤azla ç›k›fla ba¤lanm›flt›r. Su
boflal›rken bir sifon oluflur ve bu sifon havuzda
biriken pis suyu vakumla emer. Y›kama performans›
iyidir. Ancak di¤erlerine göre daha uzun olan ve
daha çok yer kaplayan yap›s› dezavantajd›r.

Klozetler ayr›ca kendisinden rezervuarl› ve duvar
tipi rezervuarl› olarak ayr›l›rlar.

Taharet Musluklar›

Türk toplumunda klozetlerde taharet muslu¤u
kullan›lmaktad›r. Bat› kal›plar› ile üretilen
klozetlerde taharet muslu¤u ç›k›fl a¤z› için bir
ba¤lant› bulunmad›¤›ndan, bak›r borudan ayr› bir
hat çekilmekte, bu ise hijyen ve estetik aç›s›ndan
uygun olmayan bir durum yaratmaktad›r.

Klozetlerde taharet hatt› ba¤lant› a¤z› olmal› ve
musluktan gelen hat buraya ba¤lanmal›d›r. Ankastre
taharet borulu tip klozet kullanman›z› öneririz.

Bu tip klozetlerde, klozetle birlikte verilen özel
taharet borusu 90° k›vr›lm›fl k›sm›ndan tutularak
di¤er e¤ri ucu klozetin taharet deli¤inden geçirilip
yuvas›na oturtulur. Taharet muslu¤u ile özel boru
aras›nda kullan›lacak 10’luk krom kapl› bak›r boru,
birlikte verilen nipel ile ba¤lan›r.

Rezervuarlar

Hela rezervuarlar› elle ve ayakla çal›flabilir. Normal
olarak elle çal›flan rezervuarlar kullan›l›r.
Rezervuarlar tak›m klozetlerde klozetin arkas›na
oturur ve bir bütün oluflturur. Bunlara kendinden
rezervuarl› klozetler de denilir. Rezervuars›z
klozetlerde ve hela tafllar›nda,

1. Yüksek seviyeli rezervuar

2. Orta seviyeli rezervuar

3. Otomatik (bas) rezervuar kullan›l›r.

Depolu rezervuarlar bir flamand›ral› vana ile su
tesisat›na ba¤l›d›r. Depo dolunca flamand›ral› vana
(flatör) suyu keser. 

1. Yüksek seviyeli rezervuarlar

Döflemeden 2 metre yukar›da yerlefltirilirler ve
6-12 litre su hacmine sahiptirler. Yüksekte
olmalar› nedeniyle az miktar da bas›nçl› su ile
gayet iyi y›kama yaparlar. Böylece daha az su
harcarlar. Fakat kuvvetli ak›fl gürültü kayna¤›d›r
ve dolma süresi uzundur. Bu nedenle kullan›m›
s›n›rl›d›r.

2. Orta seviyeli rezervuarlar ve tak›m

rezervuarlar

Orta seviyeli rezervuar yerleflim ölçüleri fiekil
8.18’de gösterilmifltir. Bu tip rezervuarlar
yerden yaklafl›k 80 cm. yüksektedir ve 20 litreye
kadar su hacmi bulunur. Bol akan su iyi bir
y›kama yapar. Düflük su bas›nc› az gürültüye
neden olur.

Su ba¤lant› kesitleri küçük olabilir. Konutlarda,
otellerde vb. yerlerde bu tip tercih edilir.

fiekil 8.17 / KLOZET C‹NSLER‹
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Basmal› sistem iç tak›mlar›n montaj›

- Basmal› iç tak›m›n boflaltma grubu kutusundan
ç›kt›¤› gibi rezervuara monte edilir.

- Boflaltma grubunda bulunan delikli gövde contas›
rezervuar›n içinde kalarak s›zd›rmazl›¤› temin
edecektir.

- ‹ç tak›m›n rezervuara tespiti rondela ve tespit
somunu ile yap›laca¤›ndan, somunu anahtar
kullanmadan el ile s›k›ca vidalamak yeterlidir.

- ‹ç tak›m›n tespiti yap›l›p seramik kapak üzerine
kapat›ld›¤›nda, kapak tespit çubu¤u (diflli),
kanatl› basma çubu¤u seramik kapa¤›n üstüne
ç›kacakt›r. Bu durumda her iki çubuk kapak
seviyesinden kesilecektir.

- Seramik kapak yerinden al›n›p, kapak tespit
çubu¤u 15-28 cm. ölçülüp vidal› olmayan
bo¤umdan tekrar kesilecek, basma çubu¤u kanat
afla¤›da olmak üzere yuvas›na yerlefltirilecektir.
Seramik kapak kapat›l›p basma dü¤mesi kapak
tespit çubu¤una vidalan›p kapak kilitlenecektir.

- Doldurma grubunun montesinde ise dikkat
edilecek husus, flamand›ran›n rezervuar içinde
dik konumda bulunmas›d›r.

- Klozet ve rezervuar montaj›nda sapmalar,
doldurma grubunu ve flamand›ran›n dikli¤ini
etkileyebilir. Bu durumda;

1. fiamand›ra kalkmaz veya geç kalkar

2. fiamand›ra aniden kalkmaz, su seviyesi ile
beraber yavaflça yükselir.

- fiamand›ran›n dikli¤ini ve normal kalk›fl›n›
sekman fleklindeki plastik ayar rondelas› sa¤lar.

- Ayar rondelas› rezervuar›n alt›ndaki tespit
somununun üzerinde bulunmal›d›r. Bu somun
gevfletilir, ayar rondelas› diklik temin edilinceye
kadar çevrilir, somun tekrar s›k›flt›r›l›r.

- Rezervuar su doldurma bak›r borusunun
ba¤lant›s› yap›l›r.

- Rezervuar içindeki su seviyesinin ayarlanmas›
ayar somunu ile yap›lmal›d›r.

3. Bas rezervuar

Bas rezervuar temiz su ve klozet ba¤lant›lar› ise fiekil
8.19’da verilmifltir. Tesisattaki suyun bas›nc›
do¤rudan y›kamada kullan›l›r. Kafaya uygulanan
bas›nç ile ç›k›fl ventili aç›l›r ve su akmaya bafllar,
tekrar yay bas›nc› ile geri kapan›r. Süpürme süresi
k›sad›r. 9 ila 15 litre su kullan›l›r. Gürültü düzeyi çok
yüksektir. Kullan›m yeri daha çok okullar, oteller,
tiyatrolar, toplant› hacimleridir. Alman Standartlar›na
göre afla¤›daki flartlar›n sa¤lanmas› gerekir:

fiekil 8.18 / UNIVERSAL KLOZETLER FORM B VE A
(Flafl veya derin y›kamal›) ORTA SEV‹YEL‹

REZERVUAR YERLEfi‹M‹.

fiekil 8.19 / BAS REZERVUARLI ARKADAN G‹R‹fiL‹,
P‹S SU ÇIKIfiLI YATAY VE 
90° D‹RSEKLE BA⁄LANTI
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- Su bas›nc› yeterli olmal›d›r.

- Kendinden önceki tesisat fazla yüklü olamaz ve
bu tesisattaki cihazlar tehlikeye at›lamaz.

- Bas rezervuar kullan›lacak binalarda, so¤uk su
borusu çap› bas rezervuara göre hesaplanmal›d›r.
Bu yap›lmazsa, rezervuar verimli çal›flmaz ve
kullan›m an›nda komflu banyolarda so¤uk su
bas›nc› düflece¤i için, dufl yapan bir anda afl›r›
s›cak suya maruz kalabilir.

4. Ayakla Kumandal› rezervuarlar

Bunlar pnömatik ve elektromanyetik  prensiple
çal›fl›r. Hijyenik nedenlerle genel (aç›k) tuvaletlerde
kullan›l›r.

8.3. P‹SUARLAR

Pisuarlar genel erkek tuvaletlerinde kullan›l›rlar.
Kullan›m yerleri aras›nda genel tuvaletler, okullar,
bürolar, al›flverifl merkezleri, fabrikalar say›labilir.
Klozetlerde oldu¤u gibi iyi bir y›kama gereklidir.
Burada gerekli su miktar› 3 ila 6 litre
mertebesindedir.

Pisuarlar kullan›m biçimlerine göre iki tipte olabilir:

1. S›ra pisuarlar

(Bak›n›z fiekil 8.20) Bunlar oluk, arka duvar ve ara
perdelerden oluflur. Malzeme emaye çelik saç,
paslanmaz çelik saç veya seramiktir. Kolay
temizlenebilen özellikte olmal›d›r. Seramik pisuarlar
tercih edilmelidir. S›ra pisuarlar hijyen aç›s›ndan iyi
olmasa da, az su kullan›larak y›kanabilme özelli¤ine
sahiptirler. Çevresinin temizlenebilmesi için yer
süzgeci ve ak›nt›l› döfleme gereklidir.

2. Çanak pisuar

Seramik çanak ve kendinden form verilmifl emmeli

sifondan oluflur. Çevrenin temizli¤i için döfleme
süzgeci ve ak›nt›l› döfleme tavsiye edilir. Y›kama elle
veya ayakla kontrol edilen bas›nçl› y›kay›c› ile
gerçekleflir. Merkez, otomatik çal›flan manyetik
ventilli veya elektronik kumandal› y›kama sistemleri
de mevcuttur. Pisuar tipine ba¤l› olmakla birlikte her
y›kamada 3-4 litre su kullan›l›r. Su h›z› 0,3-0,5
litre/saniye mertebesindedir.

fiekil 8.21 / P‹SUAR MONTAJ YÜKSEKL‹KLER‹

fiekil 8.22 / P‹SUAR MONTAJ VE TES‹SAT
BA⁄LANTI DETAYLARI

fiekil 8.20 / SIRA P‹SUARLAR
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fiekil 8.23 / FARKLI FAYANS ÖLÇÜLER‹NE GÖRE P‹SUAR YERLEfi‹M DETAY ÖRNEKLER‹
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Genel hacimlerde otomatik tip,kullan›c› ayr›ld›ktan
sonra suyu ak›t›p temizleme yapan ve suyu kapatan
tipte otomatik pisuar sistemi kullan›lmas› konfor ve su
ekonomisi sa¤layacakt›r.

Çanak pisuar ölçüleri fiekil 8.21’de verilmifltir. Pisuar
montaj›nda önemli notlar:

1. Pisuarlar›n duvar montaj› fiekil 8.2’da verilen II
no.lu detayda gösterilen t›rnak’la gerçeklefltirilir.

2. Pisuar y›kama borusu ve sifon ç›k›fl ölçüleri fiekil
8.22’de gösterilmifltir.

3. Pisuarlar›n y›kama borusu ba¤lant› ile sifon
ba¤lant›lar›nda fiekil 8.22’deki detayda gösterilen
pisuar adaptörü kullan›lmal›d›r.

4. Pisuarlarda kullan›lan sifonlar›n özellikle pirinç
malzemeden yap›lm›fl olmalar›na dikkat
edilmelidir.

5. Pisuarlar›n bölmeli olarak uygulanmas›nda
bölmeler aras›n›n akstan aksa 60 cm. olmas›na,
dolay›s›yla iki pisuar aks› mesafesinin de 60 cm
olmas›na dikkat edilmelidir. ‹lk pisuar aks› ve köfle
duvar› aras› minimum 45 cm. olmal›d›r.

6. Pisuar ve pisuar ara bölmesinin duvara temas eden
yüzeylerine silikon kullan›lmas› tavsiye edilir.

Farkl› fayans ölçülerine göre pisuar yerleflim detaylar›
fiekil 8.23’da görülmektedir.

8.4. B‹DELER

Bat› toplumlar›nda vücudun alt taraf›n› y›kamak ve
taharet almak üzere bide kullan›lmaktad›r. Türk
toplumunda klozete ilave edilen taharet muslu¤u ile,
benzer fonksiyon yerine getirilmektedir. Bide bu
yüzden daha ziyade lüks otellerde ve konutlarda
kullan›lmaktad›r. Bide ayakl› veya duvara monte
edilen tipte olabilir. Bide montaj› genel olarak klozet
montaj›na benzer. Ayakl› bide montaj› fiekil 8.24’de
verilmifltir. Buna göre;

1. Bide montaj› bitmifl döfleme üzerine yere tespit
delikleri  belirtilerek gerçeklefltirilmelidir.

2. Bidenin tespitinde kesinlikle çimento ve benzeri
malzeme kullan›lmamal›d›r.

3. Bide montaj›nda montaj flekillerine kesinlikle
uyulmal›d›r. Daha kolay montaj için izlenmesi
gereken aflamalar flunlard›r:

a- Yap›flkan bir flerite tutturulmufl takozlar›
bulunan montaj flablonu üzerine bide oturtulur.

b- Takozlar tespit delikleri seviyesinde bide
kenar›na iyice temas edecek biçimde yanlara
do¤ru bas›l›r.

c- Bide flablonla birlikte bidenin yerlefltirilece¤i
yere oturtulur ve flablonun zemine yap›flmas›
sa¤lan›r.

fiekil 8.24 / AYAKLI B‹DE MONTAJI
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d- Bide flablondan ç›kart›l›r. Takozlar zemine tespit
edildikten ve flablon da al›nd›ktan sonra bide
tekrar yerine oturtularak tespit deliklerinden
takozlara vidalan›r.

Ayaks›z Bide Montaj›

1. Ayaks›z bidelerde yaln›z tek gövdeli batarya
kullan›l›r.

2. Ayaks›z bide montaj› konsol ile yap›laca¤›ndan,
konsolun gömülece¤i döfleme ve duvar
kaplamas›n›n iyi hesap edilmesi gerekir.

3. S›cak - so¤uk su musluklar›n›n, pis su
merkezinin ve tafl›y›c› civatalar›n yerlerini
hatas›z belirlemek için fiekil 8.25’de örne¤i
görülen flablon kullan›lmas› flartt›r. 

4. Konsol çimento harc› veya tespit vidalar› ile
sabitlefltirilip, flablon konsoldan ç›kart›l›r,
döfleme kaplamas› yap›l›r. 

5. S›cak - so¤uk su yerlerine ara musluklar› monte
edilir.

6. Konsoldaki bide tespit civatalar›n›n ölçüsü
belirlenip fazlas› kesilerek, bide duvara monte
edilir.

7. S›cak so¤uk su borular› bidenin arka sa¤ ve
solundaki deliklerden geçirilerek ara musluklarla
ba¤lant› yap›l›r.

Bidelerde kullan›lan armatürler tek gövdeli üç
gövdeli ankastre olabilir. Bide bataryas›na so¤uk ve
s›cak su ba¤lant›s› yap›l›r. Ayr›ca bidelerde
kullan›lan bataryalar f›sk›yeli ve f›sk›yesiz olarak da
ayr›labilir. fiekil 8.24’de görüldü¤ü gibi f›sk›yeli
tiplerde alttan f›skiye fleklinde püskürtülen su ile
y›kama yapmak mümkündür. fiekil 8.26’da görülen
tek gövdeli f›sk›yesiz bataryada ise batarya a¤z›
yönlendirilerek y›kan›labilir.

8.5. BANYO KÜVETLER‹

Yatmal› Banyo Küvetleri (Boy küveti)

Bütün vücudun biriktirilen su içinde y›kanmas›
amac› ile fiekil 8.27’de örne¤i görülen boy küvetleri
kullan›l›r. Küvetler dökme demirden veya çelik
saçtan üretilir ve içi emayelenir. Son y›llarda plastik
küvetler de üretilmektedir. Genellikle boylar› 140 ile
210 cm. aras›ndad›r. (DIN 18022 tavsiyesi 170 cm)

Küvetler formlar›na göre normal ve vücut formunda
olarak ikiye ayr›labilir. Vücut formunda olanlar daha
az su ile dolarlar. Ayr›ca diyagonal tip küvetler de
vard›r. Banyo küvetlerinin standart ölçüleri belirli
aral›klar olarak verilir.

Üretici bu aral›klar içinde küveti boyutland›r›r.

Almanya’da üretilen küvetlerden örnek ölçüler Tablo
8.28’de verilmifltir. Buradaki ölçüler için fiekil
8.27’ye bak›lmal›d›r.

Türkiye’de üretilen normal küvet ölçüleri ise fiekil
8.29’da görülmektedir.

Montaj biçimine göre yatmal› banyo küvetlerini üçe
ay›rmak mümkündür.

1. Serbest duran küvetler

(Dolma kapasiteleri 105 ile 135 litre aras›)

fiekil 8.25 / DUVARDAN B‹DE MONTAJ fiABLONU

fiekil 8.26 / TEK GÖVDE FISK‹YES‹Z BATARYA
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Uzunluklar, L= 150 ila 185 cm. (Normal 170 cm)

Genifllikleri, b= 65 ila 80 cm. (Normal 75 cm)

Derinlikleri, t= 42 ila 46 cm

Kullan›fl = Nispetleri küçüktür

2. Gömme küvetler

(Dolma kapasiteleri 135 ila 190 litre aras›)

Uzunluklar›, L= 135 ila 185 cm. (190) cm.

Genifllikleri, b= 65 (70) ila 85 cm.

Derinlikleri, t= 46 ila 52 cm.

Küvet banyo duvar içine monte edilir. D›fl yüzey
fayans malzeme ile kaplan›r.

3. Kabin Küvet

Uzunluklar›, L= 170 ila 187 cm. 

Genifllikleri, b= 70 ila 85 cm.

Derinlikleri, t= 42 ila 46 cm.

Oturmal› Banyo Küvetleri

Oturularak y›kanmaya uygundur ve içinde bir
basamak bulunur (fiekil 8.30) Dolma kapasiteleri
130 litreye kadard›r.

Uzunluklar›, L= 100 ila 115 cm. 

Genifllikleri, b= 70 ila 75 cm.

Derinlikleri, t= 40 ila 60 cm. aras›ndad›r.

Banyo Küvetlerinin Montaj›

- Küvet ve dufl teknesinin iç yüzeyi banyo
döflemesinden daha afla¤› kotta olmamal›d›r.
Kaygan yüzey oldu¤u için, küvet içerisine ad›m
at›ld›¤›nda, ayak banyo kotundan daha afla¤› kota
basarsa kayma olas›l›¤› artar. Bu nedenle küvet ve
dufl teknesinin iç yüzeyi banyo döflemesi ile ayn›
seviyede veya 5-10 cm. daha yukar›da olmal›d›r.

- Banyo küvetinin monte edilece¤i düflük
döflemenin s›zd›rmazl›¤›n› temin için izole
edilmesi tavsiye edilir.

- Banyo küvetleri, yap›lan ayaklar üzerine
terazisinde yerlefltirilmeli, sifonun temizlenmesi
için önlem al›nmal›d›r.

- Banyo bataryas›, küvetin boflaltma deli¤ine yak›n
bir yere monte edilmelidir.

- Ankastre banyo bataryas› kullan›ld›¤›nda, volan
millerinin k›sa kalmamas› için s›va ve kaplama
aral›¤› hesap edilmelidir.

- Kullan›lacak batarya ve aksesuarlar›n
düzgünlü¤üne ve fayans düzenlenmesine özen
gösterilmelidir. Aksesuarla ilgili örnek fiekil
8.31’de verilmifltir.

- Montaj› yap›lm›fl küvetler inflaat döküntülerinden
korunmal›d›r. Bu amaçla küvetin içi suland›r›lm›fl
alç› ile s›van›r, içerisine odun talafl› doldurmak
veya alt› lastik contal› sunta kapak ile kapamak
uygulanan yöntemlerdir.

Bunlar yap›lmazsa, fayans kaplan›rken küvetin
içerisine düflen harç vb. malzeme küvet üzerine
yap›fl›r ve temizleme s›ras›nda emaye bozulabilir.

Küvetlerde Kullan›lan Armatürler

Küvet doldurma ve dufl için banyo bataryas›
kullan›l›r. 

1. Ankastre banyo bataryalar›

Açma kapama düzenleri ve ba¤lant› borular› s›va
alt›na döflenir. Sadece kumanda mekanizmalar› ile su
ç›k›fl› ve ak›tma elemanlar› görünür. (Fayans üstünde
kal›r) Bu tür bataryalarda s›va alt› elemanlar›
montaj›n›n banyo dairesinde su tesisat› döflenirken
yap›lmas› (s›va ve fayanstan önce) flartt›r. S›va alt›fiekil 8.27 / KÜVET ÖLÇÜLER‹

Büyüklük

L x b

(cm)

160 x 72

170 x 70

175 x 75

Derinlik

t;C

420

420

460

Yükseklik

h;D

575

570

610

Mesafe

Delik Taban

F G

275 140

305 135

275 135

Tafl›ma

K

65

65

75

Dolma

Kapasitesi

(lt)

105

105

150

A¤›rl›¤›

(Kg)

102

90

120

Tablo 8.28 / ÖRNEK KÜVET ÖLÇÜLER‹
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fiekil 8.29 / TÜRK‹YE’DE ÜRET‹LEN GÖMME KÜVET ÖLÇÜLER‹

fiekil 8.30 / OTURMALI KÜVET ÖLÇÜLER‹
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elemanlar nikel, fayans üstü elemanlar ise nikel ve
krom kapl›d›r. Dufl eleman› bafll›kl›, sürgülü veya el
dufllu olabilir.

2. Yar› ankastre banyo bataryalar›

Batarya ile dufl bafll›¤› aras›ndaki ba¤lant› borusu s›va
alt›na döflenen, batarya gövdesi ile boru aras›nda özel
bir dirsekle ba¤lant› sa¤lanan bataryalard›r. Görünen
parçalar yine parlak krom kapl›d›r. Genellikle dufl
bafll›kl›d›r.

3. Banyo bataryalar›

(Bak›n›z fiekil 8.32) Fayans üstünden do¤rudan
tesisata ba¤lan›r. S›cak ve so¤uk suyu istenen oranda
kar›flt›rarak ak›r›r. Batarya gövdesine üst tak›m
olarak, el duflu tak›m›, sürgülü dufl tak›m› veya dufl
borusu tak›mlar›ndan biri tak›labilir.

Küvet boflaltma ve su gideri olarak fiekil 8.33’de
görülen küvet taflma ve gider donan›m› kullan›l›r. Bu
elemanda küvet gideri, flekilde görüldü¤ü gibi ak›fla
dik olarak, üstten sifonla al›n›r. Böylece taflmadan
hava emifli ve gürültü sesi önlenir. Yüksek ak›fl h›zlar›
sifonun kendili¤inden iyi bir flekilde temizlenmesini
temin eder.

Küvetlerin önüne dufl kabini veya dufl perdesi
yap›lmal›d›r. Küvet hacminde sabun ve flampuan
konabilecek bir yer b›rak›lmal›d›r. En az›ndan
süngerlik monte edilmelidir.

fiekil 8.31 / KÜVET AKSESUARLARININ KULLANILDI⁄I YER VE ÖLÇÜLER‹

fiekil 8.32 / BANYO BATARYASI

fiekil 8.33 / KÜVET TAfiMA VE G‹DER DONANIMI
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8.6. DUfiLAR

Dufllar akan su ile tam y›kanma amac› ile
kullan›l›rlar. Dufl teknesi emayelenmifl döküm veya
çelik saç, plastik, seramik veya fire clay (atefl kili)
malzemeden üretilir. Fayans veya emaye kapl› dufl
teknelerinin tercih edilmesini öneririz. Ayak
kaymas› için tekne taban›na özel form verilir. Su
kullan›m› 35 ila 40 litre, genellikle 60 ila 90 litre
mertebesindedir. Büyüklü¤ü L x b= 75 x 75 ile 90 x
90 cm. aras› (genellikle 80 x 80 cm), derinli¤i t=10
ile 28 cm. (genellikle 17 cm.) olmaktad›r. Derin ve
s›¤ olarak iki tipten 100 ve 185 mm. söz edilebilir.
Dufl teknesi boyutu en az 80 x 80 cm. olmal›d›r. 

Ayr›ca köfle dufl diye adland›r›lan ön k›sm› kavisli
dufl tekneleri de mevcuttur.

Kullan›m biçimleri olarak;

1. S›ral› dufllar

2. Dufl kabini (Yüksekli¤i 200 ile 240 cm.)

3. Tekil dufllar (90 x 90 cm. dufl tekneli dufl nifli)
say›labilir.

Çeflitli dufl teknesi montaj biçimleri ve dufl teknesi
yerine döflemenin uygun form verilerek kullan›lma
biçimleri fiekil 8.36’da verilmifltir. Bu flekilde 1
numarada s›¤ dufl teknesi düflük döflemeye monte
edilmifltir ve gider, bir sifonla do¤ru pis su tesisat›na
ba¤lanm›flt›r. 2 numarada normal tekne basamak
yükseltilmifl döflemeye monte edilmifl ve yine
sifonla tesisata do¤rudan ba¤lanm›flt›r. 3’’e normal
teknenin yer süzgeçi üzerinden dolayl› ba¤lant›s›
görülmektedir. 4 numarada döfleme düflürülerek
inflai dufl teknesi oluflturulmufltur.

En düflük seviyede bir teras süzgeçi bulunmaktad›r.
5 numarada ise yine inflai olarak döflemeye sadece
e¤im verilmifl dibe süzgeç konulmufltur. Çeflitli dufl
teknesi montaj detaylar› fiekil 8.37’de
görülmektedir. Dufl teknesi montaj›nda en önemli
nokta sifona ulafl›labilirliktir. Dolay›s› ile sifon
döflemeye beton ayak beton harç üzerine tespit
edilmelidir.

Dufl  teknesi ile döfleme aras›nda kum dolgu
gerçeklefltirilmeli, çimento kesinlikle
kullan›lmamal›d›r.

Dufl teknesi montaj›nda dikkat edilmesi gerekli
hususlar, küvet montaj› bölümündekilerle yaklafl›k
olarak ayn›d›r.

Besleme armatürü olarak dufl bataryas› (Bak›n›z
fiekil 8.34) Bataryalar 3 flekilde dufllu olabilir:

fiekil 8.34 / DUfi BATARYASI

fiekil 8.35 / DUfi G‹DER‹ (S‹FON)

fiekil 8.36 / DUfi TEKNES‹ VEYA YER‹  MONTAJ ÖLÇÜLER‹
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fiekil 8.37 / DUfi TEKNES‹ MONTAJ DETAYI
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1. El dufllar›

Örne¤in çocuklar›n y›kanmas› için ve saçlar
›slanmadan y›kanma için uygundur. Konutlarda,
otellerde, yurtlarda, hastanelerde vs. kullan›l›r.

2. Dufl bafll›¤›

Konutlarda, özellikle okullarda, yüzme
havuzlar›nda, spor ve endüstriyel tesislerde

kullan›l›rlar.

3. Sürgülü dufllar

Dufl bafll›¤› (kafa dufllar›) ile kombine olarak iyi
havaland›r›lan büyük banyolarda, müstakil
konutlarda ve otellerde tesis edilir. Dufl
armatürlerinin yerleri ve fayans döfleme örnekleri
fiekil 8.38’de 4 farkl› boyut için verilmifltir.

fiekil 8.38 / DUfiLAR ‹Ç‹N FAYANS PLANLARI
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Gider armatürü olarak sifon (Bak›n›z fiekil 8.35)
kullan›l›r.

Sifona temizlik için ulafl›labilir olmal›d›r. Dufl
teknesinin bulundu¤u yerin döflemesinde toplanan
suyun gideri olarak yer süzgeçi bulunmal›d›r. Dufl
giderini yer süzgeçine ba¤lamak ve yer süzgeçi
üzerinden pis su tesisat›na ba¤lanmak mümkündür.

Dufl hacmine süngerlik monte edilmelidir  ya da
sabun ve flampuan konabilecek bir yer
oluflturulmal›d›r.

8.7. MUTFAK EVYELER‹ 

DIN 18022’ye göre mutfaklarda yiyecek haz›rlama
ve bulafl›k y›kama için damlal›kl› çift gözlü mutfak
eviyesi ve çal›flma tegah› bulunmas› gerekmektedir.

fiekil 8.40 / EV‹YE MONTAJ ÖLÇÜLER‹

fiekil 8.39 / MUTFAK EV‹YES‹ (DIN 4464)
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Bir bulafl›k makinas› olmas› halinde, tek gözlü
mutfak eviyesi yeterlidir. fiekil 8.39’de tek ve çift
gözlü eviye ölçüleri verilmifltir.

fiekil 8.40’da ise örnek bir eviyenin montaj ölçüleri
görülmektedir. Eviye malzemesi genellikle
paslanmaz çelik veya fire clay olmaktad›r. Fire clay
mutfak eviyesi montaj›nda afla¤›daki hususlara
dikkat edilmelidir.

1. Tek veya çift gözlü, damlal›kl› veya damlal›¤›
ayr› seramik ve Fire clay eviyelerde fuga
doldurulmas› iflleminde silikonlu sanayi macunu
kullan›lmal›d›r. Çimento ve benzeri malzeme

kesinlikle kullan›lmamal›d›r. Eviyenin tezgaha
yerlefltirilmesi fiekil 8.41’deki detaylarda
gösterilmifltir.

2. Ankastre evye bataryas› montaj› için gereken
ifllem, lavabolar k›sm›nda anlat›ld›¤› gibidir.
Ankastre eviye bataryas› ahflap esasl› tezgah›
olan bir mutfakta yap›lacaksa, bataryay› eviye
üzerine monte etmek daha do¤ru olacakt›r.

Musluktan veya borusundan s›zabilecek suyun
ahflap tezgaha zarar vermesi k›smen önlenmifl
olacakt›r. Musluk montaj› için ahflap tezgah›
delmek zorunlu ise, delik delindikten sonra
suntan›n delinen yüzeyi koruyucu silikon vb.
malzeme ile korunmal›d›r.

3. Eviye sifon ba¤lant› a¤›zlar› standart olup lavabo
sifonlar› ba¤lant› a¤›zlar› ile ayn› durumdad›r.
Uygulamada genellikle gözlendi¤i gibi, daha
büyük sifon süzgeçi seçmek gereksizdir.
Eviyelerde genellikle duvar musluk veya
bataryalar› kullan›l›r. Batarya cinsine göre
montaj yüksekli¤ine dikkat edilmelidir. Eviye
ç›k›fl›nda boru ventili veya lastik küresel ventil
(veya t›kaç) bulunur. fiekil 8.42’de çift gözlü
eviye için bulafl›k makinas› ba¤l› su gideri
sistemi gösterilmifltir.  ‹ki gözlü eviyelerde,
eviyelerden birine çöp ö¤ütücü monte etmek
mümkündür. Bu uygulama Amerika’da
yayg›nd›r. Pis su tesisatlar›nda t›kanma riski
oluflturabilece¤i dikkate al›nmal›d›r. Türkiye
flartlar›nda pis su tesisatlar›n›n kaliteli olmamas›
ve yiyeceklerin kanalizasyona at›lmas›
düflüncesi itici geldi¤i için kullan›m›n›
benimsemiyoruz.

fiekil 8.42 / Ç‹FT GÖZLÜ EV‹YE ‹Ç‹N 
BULAfiIK MAK‹NASI BA⁄LI SU G‹DER‹fiekil 8.41 / EV‹YE MONTAJ DETAYLARI


