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VİZYONUMUZ;
HVAC, dizayn, projelendirme, kurulum, devreye alma, validasyon ve bakım onarım konularında sektörün çözüm or-
tağı olarak, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer işbirlikçilerin beklentilerini en kaliteli şekilde karşılayarak 
Türkiye’nin lider bir mühendislik şirketi olmaktır.

MİSYONUMUZ;
Bireysel ve kurumsal anlamda ihtiyaç ve beklentilere doğru mühendislik yaklaşımı ile ekonomik, hızlı, koşulsuz müşteri 
memnuniyetine dayalı, bilimsel, teknolojik, yenilikçi, işbirlikçi çözümler üretilmesi doğrultusunda  sürdürebilir güven 
sağlamak ve sektöre yön vermek.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Her bir çalışanını “ değer “ olarak görüp, bağlılığı ve mutluluğunu en üst düzeyde gerçekleştirmeyi hedefleyen, değer-
lerimize bağlı bir kurum kültürü yaratarak, yenilikçi insan kaynakları sistemlerini uygulayarak, bilgi birikimi , yetkinlik 
ve gelişim potansiyeline sahip, başarı ve takım odaklı adayları fırsat eşitliği ilkesiyle işe alırız. Bu doğrultuda sürekli 
öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme yaklaşımımızla , çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek  Kuruluşumuzun mevcut 
ve gelecekteki  sürekli büyüme hedefi temel ilkelerimiz arasında olmaktadır.

Genel Müdür
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İDARİ

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI

SEKRETERYA

İDARİ PERSONEL

MUHASEBE

MUHASEBE

FİNANS

SATIŞ PAZARLAMA

SATIŞ

PAZARLAMA

SATINALMA BİLGİ İŞLEM

GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

TEKNİK

TAAHHÜT GRUBU

MEKANİK GRUP

ELEKTRİK GRUBU

VALİDASYON 
GRUBU

VALİDASYON 
RAPORLAMA

VALİDASYON 
TEKNİK HİZMETLER

BAKIM ONARIM 
GRUBU

SATIŞ SONRASI 
HİZMETLER

ELEKTRİK

MEKANİK

OTOMASYON

DEVREYE ALMA

PROJE GRUBU

MEKANİK PROJE ELEKTRİK PROJE

ORGANİZASYON ŞEMASI



3

HAKKIMIZDA;
AİR TEK Mühendislik; Hastane, temiz oda, ilaç üretimi, 
mikrobiyolojik laboratuvarlar, gıda sanayi ve hassas odalar 
gibi yüksek mühendislik deneyimi gerektiren yerlerde; 
tasarım, danışmanlık, proje geliştirme ve mühendislik, 
anahtar teslimi mekanik taahhüt, malzeme satışı, satış 
sonrası bakım onarım hizmetleri, validasyon, kalifikasyon 
ve eğitim konularında bir bütün olarak hizmet vermektedir.

MEKANİK TESİSAT TAAHHÜT HİZMETLERİ
♦ Taahhüt ve Satış

♦ Klima Santralleri, Aspiratörler, Soğutma Grubu ve 
Fan-Coiller

♦ Havalandırma Kanal Malzemeleri (VAV- CAV-
ShutOff Damper, Hepa Filtre Kutusu)

♦ Yuvalı Hepa Filtreler, Torba ve Mini-Pleated Filtreler, 
LaminerFlow

♦ Hijyenik Klima ve Havalandırma Sistemi
♦ Klima ve Havalandırma Tesisatı
♦ Isıtma ve Soğutma Tesisatı
♦ Sıhhi Tesisat
♦ Yangın Tesisatı
♦ Pnomatik Sistem
♦ Medikal Gaz Tesisatı
♦ Otomasyon Sistemi
♦ Mutfak ve Çamaşırhane Sistemleri
♦ Projelendirme
♦ Testler ve Devreye Alma
♦ Sistemin çalıştırılarak sorunsuz şekilde teslim edilmesi

ELEKTRİK TESİSAT TAAHHÜT HİZMETLERİ
♦ Zayıf akım sistemleri
♦ Topraklama ve yıldırımdan korunma sistemleri
♦ Orta gerilim enerji dağıtım sistemleri ve panoları
♦ Kesintisiz güç kaynağı (ups) ve jeneratör
♦ Alçak gerilim enerji dağıtım sistemleri ve panoları
♦ Elektrik aydınlatma armatürleri ve kumanda sistemleri
♦ Kuvvetli akım sistemleri

OTOMASYON VE OTOMATİK KONTROL 
SİSTEMLERİ
♦ Otomatik kontrol saha elemanlarının montajı
♦ Saha nokta testlerinin yapılması
♦ Otomatik kontrol (PLC) panolarının proje ve testlerinin 

yapılması
♦ Sistemin devreye alınması

BAKIM ONARIM HİZMETLERİ
Kurulan sistemlerde meydana gelebilecek arızaları 
önlemek, sistem performansının düşmesini önlemek ve 
sistemin ömrünü uzatmak için periyodik olarak koruyucu 
ve arıza bakımlarını yapan uzman bir bakım ekibi ile 
kesintisiz hizmet verilmektedir.

♦ Hijyenik Klima ve Havalandırma Sistemleri

♦ Merkezi Klima ve Soğutma sistemleri,

♦ Buharlı Nemlendiriciler

♦ Fan-Coil Sistemleri

♦ Otomasyon sistemleri

♦ Elektrik Panoları

♦ Otomatik Kontrol Saha kontrol Ekipmanları

♦ Frekans Konvertörlü sistemler

♦ Bakım Öncesi ve Sonrası Raporlama

♦ Konusunda Uzman Bakım Ekibi ile Hızlı ve Etkin 
Müdahale

VALİDASYON HİZMETLERİ
Temiz oda, ameliyathane, yoğun bakım vb. ortamlarda 
klima ve havalandırma sisteminin ilk kurulumunda 
doğrulanması, çalışırken de periyodik olarak kontrol 
edilmesinde uzman ekibimiz ve gelişmiş test ve ölçüm 
cihazlarımızla hizmet vermekteyiz.

♦ Partikül Sayımı

♦ Hepa Filtre Sızdırmazlık Testi

♦ Hava Akış Hızı Ölçümü ve Hava Değişim Sayısının 
Hesaplanması

♦ Basınç Farkları Ölçümü

♦ Sıcaklık ve Nem Ölçümü

♦ Kanal Sızdırmazlık Testi

♦ Dekontaminasyon-Geri Kazanım Testi

♦ Temiz Alan Sınıflandırması

ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ
♦ PROBLEMLERE DOĞRU MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMI

♦ EKONOMİK

♦ HIZLI

% 100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE DAYALI ÇÖZÜMLER



4

Hijyenik klima santrallerinde aranacak özelliklerin başında, 
santralin güvenli bir kuruluştan onaylanmış ISO 9001:2000 
gibi bir kalite güvence sistemi altında üretilmiş olması, EN 
1886 belgesine ve DIN 1946/4’e uygun olduğunu belirten 
hijyen sertifikasına sahip olması gelmelidir.
• Damperler
• Filtreler
• Hava Soğutucu ve Isıtıcıları
• Fanlar
• Susturucular
• Nemlendirme

İKLİMLENDİRME CİHAZLARI

Hijyenik Klima ve Havalandırma Santrali

Paket tip hijyenik klima santrali, lokal ameliyathane, yoğun 
bakım özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn 
edilmiştir.
Bu cihazlar, teknik altyapının müsait olmadığı veya yeter-
siz olduğu durumlarda, standart hücreli klima santralinin 
uygulanamadığı durumlarda alternatif olarak kullanılır.
• Ameliyatlarda Basınç Kontrolü
• Paket tip hijyenik klima santrallerinin Temiz Odalarda 

Kullanımı
• Oransal Yeniden Sirkülasyon Damperi
• Hava Soğutmalı Kondanser Ünitesi
• Bağımsız Soğutucu Akışkan Devresi
• Mikroprosesör Uzaktan Kontrol Terminali
• Hava Filtreleri Üniteleri
• Isıtma Ünitesi
• Buharlı Nemlendirme Ünitesi

Kompakt (Paket Tip)  Hijyenik Klima ve Havalandırma 
Santrali

Bilgisayar, Telekomünikasyon, Laboratuvar ve Elektronik 
ekipmanların bulunduğu odalarda ortama yayılan ısının 
alınarak, ortamın belirli sıcaklık ve nem şartlarında tutul-
ması, gerekli taze hava ve temizlik koşullarının sağlan-
ması için tasarlanmıştır. Geliştirilmiş özel mikroişlemci 
ile cihazların soğutma, ısıtma, nemlendirme, nem alma 
ve filtrasyon fonksiyonları kontrol edilerek istenen ortam 
şartları sağlanır. Gerekli sıcaklık, nem ve temizlik şartlarını 
sağlamak için hassas kontrollü cihazları 365 gün 24 saat 
çalışarak elektronik ekipmanlarının ömrünü ve verimini en 
üst düzeye çıkarmaktadır.
• Gelişmiş Mikroişlemci kontrolü
• Hassas sıcaklık ve nem kontrolü
• %95’in üzerinde duyulur soğutma verimi
• Üstten ve yükseltilmiş döşeme altından üfleme opsiyonu
• 100.000 saatin üstünde çalışma ömrü
• Bina otomasyon sistemi ile entegre çalışabilme yada 

özel merkezi kontrol sistemi
• Hava soğutmalı kondanserli (DX)
• Su soğutmalı kondanserli (DX)
• Chilled water (CW)
• Çift Soğutma Devreli (DX + CW)
• Free Cooling Devreli (ES)

Hassas Kontrollü Klima Santrali
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Muhtelif kapasitelerde, iki borulu veya farklı bölümlerde aynı anda ısıtma ve soğutmanın 
birlikte çalıştırıldığı bina kullanımlarına uygun olarak dört borulu olarak imal edilir. Mon-
taj yerine uygun olarak ise; bina içine monte edilecekse kasetli döşeme, kasetli tavan, 
asma tavan içine veya duvarda panel arkasına monte edilecekse; gizli döşeme ve gizli 
tavan modelleri üretilmektedir. Bunların dışında yüksek basınçlı modeller ile dört yön 
üflemeli kaset tipi modellerde üretimler de vardır. Fan coil cihazları ana olarak bakır boru 
alüminyum kanat serpantin, üç devri kullanılan genelde altı devirli motor, fan, kontrol 
termostadı ve kasetten oluşur. Fancoil cihazlarında sessizlik son derece önemli konfor 
sağlayıcı bir özellik olup, cihaz mukayeselerinde özellikle dikkat edilmelidir.

Çağdaş ve sağlıklı yaşamın bir koşulu olarak ofisler, laboratuarlar, bilgisayar odaları vb. gibi ça-
lışma ortamlarında; lokanta, salonlar, spor merkezi, müzeler, kütüphaneler, arşivler, hastaneler, 
kreşler, buhar banyoları vb. gibi yaşam mahallerinde optimum nem oranının sağlanması önem 
kazanmıştır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, besinler ve teknolojik ekipmanlar için birçok alanda sağ-
lıklı ve güzel ortamı sağlamanın kesin çözümü, havadaki nemi belli bir değerde tutmaktır.

Paket tip buharlı nemlendirici, nemlendirme yöntemleri içerisinde en hijyenik olanıdır. Kendin-
den buhar üretebilen tip nemlendiricilerde mikroprosesör kontrolleri vasıtası ile kullanıcıya bir 
çok kolaylık sağlanmaktadır. Üzerinde bulunan dijital ekranlardan buharlı nemlendiricinin o anki 
konumunu ve çalışma modunu sürekli takip etmek mümkündür. Bunun yanında üç ayrı mönüde 
nemlendiricinin anlık performans değerlerini ve konfigürasyonunu görmek mümkün olduğu gibi 
parametrelerinin de takibi ve değiştirilmesi mümkündür. İşlemci yapısı itibari ile her çeşit kontrol 
elemanı ile uyumlu çalışabilecek şekilde dizayn edildiği gibi J-Bus ve ModBus protokolleri vasıta-

sı ile bina otomasyon sistemlerine de adapte edilebilir. Bütün bunların yanı sıra farklı hata oluşumları söz konusu oldu-
ğunda alarm sistemleri mevcuttur. Ayrıca nemlendiriciler ayarlanabilir köpük engelleme sistemine de haizdir. Nemlendi-
riciler farklı su şartlarında kullanılabilmesi amacı ile atılır veya temizlenebilir silindirli olarak tercih edilebilir. 2,5 kg/h’ten 
90 kg/h’e kadar farklı kapasite seçenekleri bulunan buharlı nemlendiriciler proje gereklerine bağlı olarak ON-OFF veya 
oransal olarak tercih edilebilirler. Buharlı nemlendiricilerde buhar üretimi su içerisinde bulunan mineraller vasıtası ile 
elektrotlar arasında elektrik akımı oluşturmak ve bu sayede açığa çıkan ısı enerjisi ile buhar üretimini sağlamak yolu ile 
gerçekleşir.

Buharlı Nemlendirme 
Ünisetisi

Rooftop klima cihazları, özellikle yer problemi yasanan projelerde, kompakt yapıları itibarı ile 
tercih edilen klima cihazlarıdır. Bu cihazlar özellikle düz çatı veya teraslarda kullanılmakla bir-
likte, klima edilecek mahalle yakın zemin seviyesinde de tesis edilebilmektedir. Kullanılacağı 
konuma bağlı olarak üfleme ve mahalden emiş bağlantılarında, alttan veya alından seçenekle-
ri bulunan roof-top klima cihazlarında, bu bağlantılar damper kontrollü olarak imal edilmektedir. 
Üzerindeki hava filitresi ile düzenli temiz hava sağlamak için havayla taşınan toz parçacıklarını 
temizler, Kablolu Uzaktan Kumanda belirli bir uzaklıktan klimayı çalıştırır, durdurur ve düzenler.

Rooftop Klima

Bir soğutucu akışkan aracılığı ile klima santralinde havanın 
soğutulmasını sağlayacak soğuk suyu hazırlayan cihazlardır.
Su soğutma grubu kapasitesi ısı kazancı hesaplarından bel-
li bir emniyet katsayısı ve diversite faktörü kullanılarak tesbit 
edilir.
1. Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu
2. Su Soğutmalı Su Soğutma Grubu
3. Hava Soğutmalı Kondanser Üniteleri
4. Su Soğutmalı Kondanser Üniteleri

Su Soğutma Grupları

En ileri teknolojili merkezi klima sistemi olan VRF Klima Sistemi, daha fazla konforu 
inverter teknolojisi ve değişken gaz debisi sayesinde enerji tasarrufu ile birlikte sunar. 
Çevreye maksimum özen ve saygı gösteren; enerji tasarrufuna odaklanmış; gelişmiş 
uygulama esnekliği ve esneklikten gelen serbestlikle ve modüler yapısıyla çok katlı bir 
binadan, bir tek villaya kadar yeni yapılan veya mevcut her türlü yapıda tam bağımsız 
kontrol imkanı vermektedir. VRF Klima sistemi farklı bölge ve odalarda eş zamanlı ısıt-
ma ve soğutma sağlama özelliğine sahiptir. Bu sistemle ihtiyaç duyulan tüm gereksinim-
ler karşılanırken, yüksek COP değerleri ile de elektrik tasarrufu sağlanır.

VRF Klima

Fan Coil Üniteleri
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Hava Kontrol Ekipmanları

Temel olarak VAV ünitesi, damper, tahrik motoru, akışsensörü, ilgili kontrol 
ekipmanları ve ısıtıcı bölümlerinden oluşur. Isıtıcı ünitesi standart olmayıp, 
aksesuar olarak temin edilmektedir. VAV ünitesi termostattan aldığı veriler 
doğrultusunda odaya gönderilen şartlandırılmış hava debisini ayarlar. Yılın 
hemen her ayında soğutma gerektiren iç zonlarda ısıtıcısız olarak kullanılan VAV 
üniteleri, yazın soğutma kışın ise ısıtma gerektiren dış zonlarda ise ısıtıcılı olarak 
kullanılmaktadır.

Bu üniteler, kullanılmakta olan bir mekana gönderilen şartlandırılmış hava 
miktarını, termostattan ya da otomasyon sisteminden alacağı sinyale göre 
değiştirerek sıcaklık kontrolü temin ederler. Tek kanallı VAV terminal üniteleri 
sistemde yarattıkları çok küçük basınç düşümü ile, daha düşük fan beygir gücü 
gereksinimi ve sessiz çalışma koşulları sunmaktadır.

VAV üniteleri kompakt biçimi ile çok yoğun asma tavanlı binalarda dahi kolaylıkla 
kullanılmaktadır. Bugün ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde, temiz 
odalarda ve modern binalarda sağlamış olduğu konfor nedeni ile yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

Özellikle ameliyathaneler, ilaç endüstrisi, kimya endüstrisi,gıda üretimi, elektronik en-
düstrisi ve araştırma laboratuvarları gibi hassas uygulama ortamlarında standartlarda 
belirtilen şartlara uygun bir havalandırma sistemi gerektirmektedir. Ameliyathane tavanı 
laminar flow üfleme sistemleri ameliyat odalarının hava dağıtımı ve fiItrelenmesindeki 
hijyenik havalandırma tekniğiyle bu gereksinimleri yerine getirmektedir. Laminer Flow üf-
leme sistemi ameliyathane tavanında, ameliyat masasının üstüne gelecek şekilde monte 
edilir. Sistem paslanmaz çelik hava dağıtım kutusu, Hepa filtreler, transparan hava dağıtı-
cısı (laminizatör) ve ameliyathane pendant lambası bağlantısından oluşmaktadır. Trans-
paran hava dağıtıcısı aşağı doğru çıkartılarak gerekli bakım ve dezenfeksiyon işlemleri 
kolaylıkla yapılabilmektedir. Transparan hava dağıtıcısı dikey olarak aşağı, ameliyat ma-

sasına doğru laminer bir hava akışı sağlamaktadır. Böylece akım alanı içindeki mevcut parti kül ve mikroorganizmalar 
yaklaşık 0,25 m/s’lik bir hava hızıyla ortamdan hemen uzaklaştırılırlar. Klasik havalandırma sistemlerindeki türbülans 
akım meydana gelmez. Dolayısıyla ameliyat masası etrafında, operasyon esnasında yüksek dereceli bir temizlik sınıfı 
sağlanmaktadır.

Laminer Flow Ünitesi

Type Dimensions mm Width x 
Length

Supply air volume m3/h at v=0,23 
m/s

Pressure loss Pa at v=0,23 m/s
(filter and distributor) Pa

LAF 12-24 1200X2400 2400 150
LAF 14-24 1400X2400 2800 170
LAF 16-24 1600X2400 3200 190
LAF 18-24 1800X2400 3600 135
LAF 20-24 2000X2400 4000 150
LAF 22-24 2200X2400 4400 165
LAF 24-24 2400X2400 4800 135
LAF 30-30 3000X3000 7100 185

Cihaz Tipi Hava Giriş Hızı (m/s)
2 4 6 8 10 12

ø 100 mm 53 106 160 213 266 319
ø 125 mm 84 168 253 337 421 505
ø 160 mm 139 279 418 558 697 836
ø 200 mm 219 439 658 878 1097 1317
ø 250 mm 345 690 1035 1380 1725 2070
ø 315 mm 550 1100 1650 2200 2750 3303
ø 355 mm 700 1400 2100 2800 3500 4200
ø 400 mm 891 1783 2674 3565 4456 5350

VAV Terminal Ünitesi
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Klima santralinde şartlandırılan havanın steril mekanlarınıza hijyenik ve homojen da-
ğılımının sağlanması için kullanılan hepa filtrelerin yerleştirildiği ekipmanlardır. Hepa 
filtre kutuları DKP sacdan, tamamen sızdırmaz kaynaklı olarak üretilmektedir. İç ve 
dış yüzeyleri RAL 9010 antistatik toz boya ile boyanmıştır. İsteğe bağlı olarak farklı 
renklerde boyanabilir veya paslanmaz saçtan imal edilebilir. Hepa filtre kutuları hava 
girişleri yandan veya üstten dairesel veya flanşlı dikdörtgen imal edilebilir, isteğe bağlı 
olarak girişlerde sızdırmaz kapama için damperli, conta sızdırmazlık testi için test ka-
nallı kullanılan filtreler, difüzör sökülerek kolaylıkla değiştirilebilir. Standart olarak 69, 
78, 149 ve 292 mm. yüksekliğindeki filtreler kullanılmaktadır.

Klima ve havalandırma sistemlerinde mekanlara istenilen taze hava ihtiyacının sağlanma-
sında, sabit debide hava iletilmesinde veya egzost edilmesinde kullanılırlar. Motorlu tipleri, 
değişken debi ünitelerine benzer olarak, ünite üzerinde bir motorlu damper, debi sensörü 
ve ilgili kontrol ekipmanlarından oluşur. Bazen motor ve kontrol ünitesi tek gövde içerisin-
dedir. Motorsuz tipleri ise, mekanik olarak kendi kontrolünü kendisi yaparak çalışan sabit 
debi ayar cihazlarıdır. Bu modeller herhangi bir elektrikli tahrik motoru gerektirmezler. Çok 
hassas olmayan +/-10 % oranında sabit debi kontrolü temin etmek üzere kullanılırlar. 
Motorlu olmadıkları için motorlu ve kontrol ünitesi olan tiplere göre daha ekonomiktirler.
Galvaniz ve paslanmaz tiplere, opsiyon el olarak termik / akustik cidar izolasyonlu ve 

çıkışta ilave susturucu ile ısıtıcı eklemek mümkündür. CAV terminal üniteleri basınçtan bağımsız olarak çalışırlar; yani 
cihaz girişindeki basınç belirli aralıklar içerisinde değişse bile çıkışta daima belirlenen ve cihazın ayarlandığı miktarda 
debi vardır. Galvaniz tiplerde dikdörtgen kesitli model olarak temin etmek de mümkündür. CAV terminal ünitelerinin 
sızdırmaz damper ile kombinasyonlu tipleri, hastane ve temiz oda uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hava damperi dairesel hava kanallarında kullanılan, galvanize sacdan imal, servomotor ile ayarla-
nabilen, klapesi üzerinde sızdırmazlık contası bulunan, kordonlu veya flanşlıdır.

Farklı ebat ve şekilerdeki (kare, silindir) kanallarda uygulanabilir. Klimalar, havalandırma 
kanalları, kurutma cihazları vb. uygulamalar için idealdir. Hava akımı olmayan ortamlarda 
(fansız) çalıştırılamaz. Bağlantı panosundan veya ortamdan ayrıca termostat kontrolü sağ-
lanmalıdır. Üzerinde yüzey tipi emniyet termostatı vardır. Tellerin flanşa montajında, seramik 
boncuklarla, kaçak riski engellenmiştir. Seramik boncuklarla, ısınan telin sarkması ve temas 
etmesi engellenmektedir.

Type Dimensions mm. Width x 
Length mm.

Supply air volume m3/h at 
v=0,45 m/s

Pressure loss Pa at v=0,45 
m/s (filter and distributor) Pa

HF 305 305 X 305 X 78 150 150
HF 305 457 X 457 X 78 340 150
HF 305 575 X 575 X 78 550 150
HF 305 610 X 610 X 78 600 150

Cihaz Tipi Hava Aralığı  (m3/h)
Min Max

ø 80 40 125
ø 100 70 200
ø 125 100 280
ø 140 140 400
ø 160 180 500
ø 200 250 900
ø 250 500 1500
ø 315 800 3000
ø 400 1000 4500

Hepa Filtre Kutusu

CAV Ünitesi

Sızdırmaz Hava Damperi  

Elektrikli Isıtıcı
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Hava kanallarının ısı izolasyonu için üzeri alüminyum folyo 
kaplı minera yün levhası veya kauçuk malzemesi ile kanal 
hava kanalı izolasyonları yapılmaktadır

Hava Kanalı İzolesi

Flanşlı hava kanalları galvaniz, alüminyum ve paslanmaz çelik sacdan, yüksek muka-
vemet ve sızdırmaz özellikli, istenildiğinde kendinden flanşlı olarak imal edilmektedir. 
Kanal ve fitting parçaları istenen ölçülerde imal edilerek köşe parçaları çakılmış, sili-
konlanmış şekilde montaja hazır hale getirilir.

Flanşlı Hava Kanalı

Havalandırma kanallarında oluşan yüksek sesi daha düşük değerlere indirmek için 
kullanılır. Susturucu kasası galvanizli sacdan imal edilir ve kanal sistemine monta-
jı kasanın iki tarafın flanşlı bağlantı ile daha kullanışlı olabilmektedir. Susturucunun 
sönümleme elemanlarında preslenmiş cam yünü malzeme kullanılmaktadır. Sönüm-
leme panellerinde yanıcı olmayan malzeme kullanılmaktadır. İstenildiği takdirde sö-
nümleme elemanı yüzeyleri ve iç cidar perfore sacla kaplanarak susturucu imal edile-
bilmektedir. Kanal susturucularının dışında jeneratör egsoz çıkışları gibi özel imalatlar 
da yapılabilmektedir.

Kanal Tipi Susturucu

Menfezler alüminyum çekme özel profillerden imal edilmiş 
olup, kanatlar basınç kayıplarını minimuma indirmek için 
aerodinamik profil olarak tasarlanmış, elektrostatik toz fırın 
boyalı, isteğe bağlı tek sıra, çift sıra, paralel veya zıt kanat 
damperlidir.

Üfleme ve Emiş Menfezi

Ameliyathane odaları için yüksek hijyen şartları dikkate alınarak üretilen, metal akşamı Cr-Ni 
paslanmaz çelik ve nonkorozif özelliktedir. Filtre silme veya püskürtme yoluyla dezenfekte 
edilebilen yüksek lif tutma özelliğine sahip Cr-Ni paslanmaz çelik mikro ağlardan oluşur. Lif 
tutucu filtreler kolayca ve hiçbir alet kullanılmaksızın demonte edilebilme özelliğine sahiptir. 
Filtre aynı zamanda menfez özelliğine de sahiptir.

Lif Tutucu Menfez
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Ameliyathane Kontrol Paneli
Tümüyle mikro işlemci kontrollü
DİN 4301 paslanmaz sac ön panel
IP 65 sınıfı dokunmalik panel koruması
Smart Çare” uyan sistemi
3 linye genel aydınlalma kontrolü
%100 oranında ışık şiddeti kumandası
Operasyon lambası kontrolü
Negatoskop kontrolü
%100 oranında Negatoskop ışık şiddeti kumandası
UV lamba kontrolü
1 adet Rezerve Butonu
Ameliyathaneye giriş Ameliyathaneden çıkış makro butonları
Ameliyalhane meşgul kuru kontak çıkışı
4 Kanallı müzik yayın kanal seçimi
5 Walt gücünde PHILIPS hı-fi ses kuvvetlendiricisi
Müzik ses şiddeti ayar olanağı
Panele entegre 10 kanal tbbi gaz alarm
Sıcaklık, nem, oda fark basıncı, filitre kirlilik düzeyi oransal ölçümleri
Sıcaklık ve nem ayar değerleri 0-1 OV otomasyon çıkışları
Sıcaklık, nem, oda fark basınç, filitre kirlilik düzeyi bilgileri 0-10 V Analog ölçüm çıkışları
Sıcaklık izleme ve setelme, set değeri aşıldığında sesli ve ışık ikaz
Nem izleme ve setelme, set değeri aşıldığında sesli ve ışık ikaz
Oda fark basıncı izleme ve alarm değerini setelme, set değeri aşıldığında sesli ve ışık ikaz
Filtre kirlilik düzeyi izleme ve alarm değeri setelme, set değeri aşıldığında sesli ve ışık ikaz
Ameliyat var/yok kumandası, debi konlrolü
Damper aç/kapa manüel kumandası
Anestetik Caz tahliye kumandası
Elektrikli Isıtıcı (otomatik) kontrolü
RS48S poftu ile otomasyona bilgi aktarımı
A-sınıfı 0-10 V sıcaklık nem, oda fark basınç oransal, fi lire kirlilik oransal sensörleri (opsiyon el)
Panele entegre edilmiş , dijital PHILIPS akustik kontrol lü hands-free, dokunmalik ekranlı telefon
Panele entegre edilmiş izolasyon Irafosu (opsiyon el)
Manüel VAV kumandası (opsiyon el)
0-10VVAV kumanda çıkışı (opsiyon el)

Ameliyathane Kontrol Paneli
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Sistem Donanımı, 
• PLC üniteleri,
• Operatör panelleri,
• Bilgisayar,
• Panolar,
• Işık ve ısı ölçer sensörler,
• Enerji analizörleri,
• Enerji sayaçları,
• Su ve yakıt seviyelerini ölçen sensörler,
• Indikatör panelleri,

Bina Otomasyon Sistemi İle İzlenebilen ve Ku-
manda Edilebilen Noktalar,
• Aydınlatma otomasyonu, (dimmer kontrolü, za-

man kumandası ile lambaların açılıp kapatılabil-
mesi)

• Havalandırmaların kontrolü,
• Jeneratörlerin izlenmesi ve kumandası,
• Klima santrallerinin otomasyonu,
• Chiller ünitelerinin izlenmesi ve kumandası,
• Otopark havalandırma ve aydınlatma kontrolleri,
• Hava perdelerinin izlenmesi ve kumandası,
• Yakıt ve su depolarının seviye ve taşma kontrolü,
• Fancoil sisteminin kontrolü,
• Çevre aydınlatmaların kontrolü,
• Pompaların izlenmesi ve kumandası,
• Alçak gerilim panolarının izlenmesi ve şalter ku-

mandalarının yapılması,
• Garaj karbonmonoksit miktarının izlenmesi ve fan 

kumandalarının yapılması,
• Enerji tüketimi analizlerinin yapılması (kWh)
• Su tüketimi analizi (m3)

Bina Otomasyon Sistemlerinin Avantajları
• İşletme kolaylığı,
• Enerji tasarrufu,
• Enerji yönetimi,
• Bakım kolaylığı,
• Bakım ve işletme maliyetlerinde azalma
• Güvenilir sistem,
• Aydınlatma kontrolü,
• Tek noktadan tüm sisteme hakim olma,
• Alarm ve arıza bilgilerinin raporlanabilmesi,

Otomasyon Sistemi

Bina Otomosyon Sistemini Oluşturan Ekipmanlar

Bina otomasyon sistemleri; Hastaneler gibi büyük boyutlu bina-
larda, hem maliyet hem de işletme açısından kullanıcılara önemli 
avantajlar sağlayan, binalarda sürekli tekrarlanan işlemler ken-
diliğinden yapılmasını gerçekleştiren, oluşabilecek arızaların ve 
tehlikelerin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasına 
yardımcı olan sistemlerdir. Bina otomasyon sistemleri kısaca BMS 
(Built Management System) olarakta adlandırılmaktadır.
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Iğdır 250 Yataklı Devlet Hastanesi
BAZI REFERANSLARIMIZ

Özel Eryaman Hastanesi

• Hijyenik Klima ve Havalandırma 
Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Sıhhi Tesisat

• Yangın Tesisatı

• Pnomatik Sistem

• Medikal Gaz Tesisatı

• Otomasyon Sistemi

• Mutfak ve Çamaşırhane Sistemleri

• Elektrik Aydınlatma ve Kumanda 
Sistemleri

• Güç ve Kumanda Panoları
•  Yapısal Kablolama ve Network
• Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
• Yangın İhbar ve Alarm Sistemleri
• Hemşire Çağrı Sistemi
• İzolasyon Panoları IT Sistemi
• Sıramatik Tesisatı
• Güvenlik, Kartlı Geçiş ve CCTV 

Sistemleri
• Topraklama ve Yıldırımdan 

Korunma Sistemleri

• Hijyenik Klima ve Havalandırma 
Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Sıhhi Tesisat

• Yangın Tesisatı

• Pnomatik Sistem

• Medikal Gaz Tesisatı

• Bina Otomasyon Sistemi

• Mutfak ve Çamaşırhane Sistemleri
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Sivas Ağız ve Diş Hastanesi

Tarsus Ağız ve Diş Hastanesi

Malatya Devlet Hastanesi

• Hijyenik Klima ve Havalandırma 
Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Sıhhi Tesisat

• Yangın Tesisatı

• Medikal Gaz Tesisatı

• Otomasyon Sistemi

• Mutfak ve Çamaşırhane Sistemleri

• Hijyenik Klima ve Havalandırma 
Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Medikal Gaz Tesisatı

• Otomasyon Sistemi

• Hijyenik Klima ve Havalandırma 
Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Sıhhi Tesisat

• Yangın Tesisatı

• Medikal Gaz Tesisatı

• Otomasyon Sistemi

• Mutfak ve Çamaşırhane Sistemleri
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Özel Arte Hastanesi

Elazığ Medikal Park Hastanesi

Maya Göz Hastanesi

• Hijyenik Klima ve Havalandırma 

Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Sıhhi Tesisat

• Yangın Tesisatı

• Medikal Gaz Tesisatı

• Otomasyon Sistemi

• Hijyenik Klima ve Havalandırma 
Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Otomasyon Sistemi

• Hijyenik Klima ve Havalandırma 
Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Otomasyon Sistemi
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Özel Nazilli Referans Hastanesi

Arımed İlaç Fabrikası

• Hijyenik Klima ve Havalandırma 

Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Sıhhi Tesisat

• Yangın Tesisatı

• Otomasyon Sistemi

• Hijyenik Klima ve Havalandırma 
Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Otomasyon Sistemi

Özel Sakura Kadın Doğum Kliniği
• Hijyenik Klima ve Havalandırma 

Sistemi

•  Klima ve Havalandırma Tesisatı

• Isıtma ve Soğutma Tesisatı

• Yangın Tesisatı

• Medikal Gaz Tesisatı

• Otomasyon Sistemi
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SertifikalarımızSertifikalarımız
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