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Amaç 
 
Travelife minimum gereksinimlerine uyduğundan emin olmak için, misafir odaları ve genel mekan banyo ve 

tuvaletlerinde, su debisini (akımını) ölçün.    

 

 

1: Travelife gereksinimlerini anlamak   
Bu zorunluluk misafir odalar ve genel mekan banyo ve tuvaletleri için geçerlidir. Bunlar: 

 

– Musluklardan akan suyun debisi (akımı) dakikada 5 litreden fazla olmamalıdır. 

– Duşlardan akan suyun debisi (akımı) dakikada 10 litreden fazla olmamalıdır. 

– Tuvaletler sifon başına 6.5 litreden daha fazla su kullanmamalıdır. 

– Pisuvarlar sifon başına 2 litreden fazla su kullanmamalıdır. 

 

Eğer ilk Travelife denetimine hazırlanıyorsanız, yukarıda belirtilen debilere önümüzdeki iki yıl içerisinde 

ulaşabileceğinizi göstermelisiniz. 

 

 

2:  Çeşitli banyolardaki su debilerini ölçün   
Su debisi, suyun borulardan geçmek için seyahat edeceği mesafeye bağlı olarak değişebilir. Örneğin, eğer 

farklı katlarda banyolarınız varsa, hem en yüksek ve hem de en alçak kattaki banyodan ölçüm alınız. 

 

 

3:  Musluktaki soğuk suyun debisini ölçün   
Eğer bu amaç için yapılmış bir ekipmanınız yoksa, aşağıda belirtilen yöntemi kullanabilirsiniz: 

 

1. Saat veya akıllı telefonda bulunan kronometreyi ve suyu biriktirecek milimetre ve/veya litre 

birimleri olan bir kap (ölçme kabı gibi) kullanın. 

2. Soğuk suyu tamamen açın. 

3. Kabı suyun tam altına koyduğunuzda kronometreyi başlatın. 

4. Suyu tam 10 saniye boyunca biriktirin. 

5. Kabı suyun altından çekin ve musluğu kapatın. Topladığınız suyu litre cinsinden ölçün. 

6. Dakikadaki akış hızını öğrenmek için ölçümünüzü altı ile çarpın.  

 

 

4:  Duşun debisini ölçün   
Yukarıda belirtilen metodun aynısını kullanın ancak bu sefer kova gibi su akışını karşılayabilecek büyüklükte 

bir kap seçin. Daha sonra, kovanın içindeki su miktarını hassas bir biçimde ölçün ve dakikadaki debiyi 

belirlemek için bu sonucu altı ile çarpın. 

 

 

5:  Tuvalet ve pisuvarlardaki su debilerini ölçün   
Eğer rezervuarlar banyo duvarlarının arkasında ise veya başka bir tip teknoloji kullanıyorsa bu işlem zor 

olabilir. Böyle bir durumda, ya en iyi tahminde bulunmanızı ya da ölçüm yapabilmenin yolları hakkında 

bilgi teknisyen veya tedarikçi ile iletişime geçmenizi öneririz. Eğer rezervuar ulaşılabilirse ve suyunu 

kapatma şansınız varsa, aşağıda belirtilen güvenilir yöntemi kullanın:  

 

1. Rezervuarın kapağını kaldırın ve su seviyesini not edin.  

2. Rezervuara su girişini kapatın. 

3. Tuvaleti/pisuvarı boşaltmak için sifonu çekin. Tekrar dolmamalıdır.  

4. Ölçekli bir kapla rezervuarı işaretlediğiniz orijinal seviyesine geri doldurun ve doldurmak için 

gerekli su miktarını kayıt edin. Bu her sifonda kullanılan su miktarına eşittir. . 

 


