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Sektörden

İstanbul Sanayi Odası’nın pilot okullarından İSOV-

Zincirlikuyu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne

2012 eğitim-öğretim döneminde kazandırılan iklim-

lendirme ve soğutma laboratuarının kurulmasında

sektör dernekleri ve mütevellileri vasıtasıyla destek

sağlayan ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma

ve Eğitim Vakfı) ile İSOV (İstanbul Sanayi Odası

Vakfı) ile arasında 09 Mayıs 2012 tarihinde işbirliği

protokolü imzalandı. 

Protokol törenine İSOV Başkan Yardımcısı Cengiz

KAYA, Eğitim İhtisas Kurulu Başkanı Fevzi

TOROLSAN, Genel Saymanı Haldun BAŞARIR,

Yönetim Kurulu Üyesi Lebib MISIRLI; ISKAV

Başkanı Metin DURUK, Başkan Yardımcısı Cafer

ÜNLÜ, Saymanı İsmet GENÇER ve Yönetim

Kurulu Üyesi Murat ARIKAN’ın yanı sıra İSOV-

Zincirlikuyu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Müdürü Mesut İLHAN katıldı.

Protokol çerçevesinde, İSOV okullarında öğrenim

gören öğrencilere teknik eğitim, staj, burs, işletme

ziyaretleri gibi olanakların sağlanması, eğitmenlerin

eğitimleri, sektör firmalarına ve çalışanlarına yöne-

lik ortak eğitim programları hazırlanması konuların-

da çalışmalar yapılması planlanmaktadır. 

İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) - ISKAV
İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Kocaeli

Temsilciliği ve Türkiye Makina Mühendisleri

Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen semi-

nerde, Vaillant Türkiye Teknik Eğitim Bölümü

Yöneticisi Serdar Öksüz “Isıtma Soğutma

Sistemlerinde Alternatif Enerji Kaynaklarının

Kullanımı” konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

Eğitim Salonu’nda, 18 Mayıs 2012 tarihinde ger-

çekleşen seminere, bu sektörde faaliyet gösteren

tesisat mühendisleri, makine mühendisleri, akade-

misyenler ve bu alanda eğitim alan öğrenciler ilgi

gösterdi. 

Vaillant Türkiye Teknik Eğitim Bölümü Yöne-

ticisi Serdar Öksüz katılımcılara Avrupa ve

Türkiye’de enerji kaynaklarının durumu, ısıtma

ve soğutma sistemlerinin teknolojik gelişimi,

yenilebilir enerjilerin kullanımı, yenilenebilir

enerjilerle ilgili ürünler, ürünlerin özellikleri ve

kullanım alanları, sistem çözümleri, otomasyon

sistemleri, hibrit sistemler ve Türkiye’de alternatif

enerjiyle ilgili yasal düzenlemeler konularında

bilgi verdi. 

Seminer sonunda, katkılarından dolayı Serdar

Öksüz’e, TTMD Kocaeli temsilcisi Prof. Dr. İlhan

Tekin Öztürk tarafından bir teşekkür belgesi verildi. 

VAILLANT Bilgi Birikimini Sektör
Profesyonellerine Aktarmaya Devam Ediyor
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Sektörden

Pek çok enfeksiyon hava yolu ile yayılır. Hijyenik olması

istenen ortamlarda havanın şartlandırılması kritik önem

taşıyan parametreler arasındadır. Temiz oda tasarımında

dikkate alınacak parametrelerin başında ise ortamda bulu-

nan maksimum tanecik konsantrasyonu ve çapı gelir.

Hijyenik sistemlerde ortamda kontrol edilmesi gereken

parametrelerin sayısı diğer uygulamalara göre çok daha

fazladır. Bu tür ortamların başında hastaneler, ilaç endüs-

trisi, gıda endüstrisi ve hatta sağlık faktörüne önem veren

tüm sosyal yapılar gelir.

Genel olarak başka kriter yoksa temiz oda sıcaklığı 22°C

(18-24°C) ve bağıl nem %45(40-55) Rh’dır. Hassasiyet

gerektiren odalarda sıcaklığın ±0,3, nemin ise ±%2 tole-

ransla tutulması gerekir.

Aldamed Hijyenik tip Dx Klima Cihazları, sağlık sektörü

ve temiz oda uygulamaları için özel olarak dizayn edil-

miştir. EUROVENT belgeli olup EN 1751;1988, DIN

1946 -4; 2008 DIN EN ISO 5167 standartlarında teste tabi

tutulmuştur.

Ameliyathaneler, yoğun bakım odaları, temiz oda, biotek-

noloji laboratuarları, ilaç ve kimya sanayi, gıda sanayi,

içecek sanayi, bilgi işlem odaları, sterilizasyon odaları v.b.

gibi hijyen koşullarının gerekli olduğu her mahalde kulla-

nılabilir.

Temiz hava, şartlandırılarak ve

filtre edilerek hijyenik hale getiri-

lip mahale verilirken, ortam hava-

sının toz, mikroorganizma, koku

ve anestezik gazları dışarı atılarak

hava kalitesinde hijyen koşulları

sağlanır. Aynı zamanda mahallin

sıcaklık, nem, pozitif/negatif

basınç gibi parametreleri de kont-

rol altında tutulur.

Aldamed serisi, 2.500 - 7.500

m3/h hava debisi aralığında 3 ayrı

model serisinin dışında ihtiyaç

duyulan kapasitelere göre özel

olarak da imal edilmektedir.

Kompakt ve split olmak üzere iki ürün grubu bulunmakta-

dır. Kompakt tiplerde tüm hava şartlandırma fonksiyonla-

rı ve kontrol bir cihazda toplanmıştır. Plakalı ısı geri kaza-

nım ünitesi sayesinde yüksek enerji tasarrufu sağlanır.

Hava soğutmalı kondenser, cihazın bünyesindedir. Egzost

havası, kondenser üzerinden geçerek dışarı atılır. Böylece

düşük egzost hava sıcaklığı ile yüksek COP değerine ula-

şılır. Split tiplerde ise hava soğutmalı kondenser haricidir.

Plakalı ısı geri kazanım ünitesi mevcut değildir.

İsteğe bağlı olarak özel split gruplar üretilebilmektedir.

Harici kondenserli split versiyonda plug fan yerine kayış-

kasnak mekanizmalı, statik ve dinamik balansı alınmış,

çift emişli radyal santrifüj fanlar, vantilasyon ve aspiras-

yon için kullanılmaktadır. Mikroprosesör sayesinde kont-

rol ve alarmlar dâhil cihazın tüm fonksiyonları bağımsız

olarak kumanda edilir.

Kompresör, pano, soğutma devresi elemanları ve nemlen-

dirici gibi ekipmanlar besleme havası ile temas etmez.

Aldamed serisi, DIN 1946-4 Hastanelerde HVAC sistem-

leri Normu ile EN-1886 Havalandırma - Binalarda - Hava

İşleme Ünitelerinin Mekanik Performansı Standartlarına

uygundur.

İskelet alüminyum profillerden

oluşmaktadır. Dış cidar, pas ve

diğer harici tesirlere karşı 200

°C’de fırınlanmış elektrostatik toz

boyalı galvaniz sacdır. İç cidar

hijyen standartlarına göre AISI

304 Cr-Ni paslanmaz çelik malze-

meden yapılmıştır.

Cihaz içi tamamen pürüzsüzdür

ve keskin köşeler yoktur.

Yıkanabilir & silinebilir özellikte-

dir. İç ve dış cidar, ses ve ısı yalı-

tımı sağlayan 60 mm kalınlığında

70 kg/m3 taş yünü ile izole edil-

miştir.

ALMED;
Hijyenik Tip DX Paket Klima Cihazları
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