
1

3

STERİL ALAN HAVALANDIRMA SİSTEMİ
(HVAC HEATING, VENTILATION, AIR CONDITIONING) VALİDASYONU

Temiz oda, ameliyathane, yoğun bakm vb. ortamlarda bilinçsizce yaplan partikül saymlar yanlş bir şekilde 
steril alan havalandrma sistemi validasyonu olarak sunulmaktadr. Havalandrma sistemi validasyonunun 
doğru şekilde yaplabilmesi için gerekli uluslararas standartlara dayandrlmal ve aşağdaki testler ile birlikte 
bir bütün olarak eksiksiz yaplmal, uluslararas standartlara uygun şekilde raporlandrldktan sonra ortam 
steriletisi öyle değerlendirilmelidir.

HEPA FİLTRE SIZDIRMAZLIK TESTİ

Hepa And Ulpa Filter Leak Tests” standardna göre HEPA filtrelerin 
montajndan sonra, filtre yüzeyi, conta ve filtre kabininde standartta 
belirtilen kabul limitlerinin dşnda kaçak olup olmadğnn kontrolü için 
fotometre ve aerosol jeneratörü (Poly-Alpha Olefin svs ile) kullanla-
rak yaplan bir testtir. HEPA filtrelerin kullanldğ proseslerin hassasi-
yetine göre ve sistemde bir değişiklik olmadğ durumlarda en az ylda 
bir yaplmak zorundadr. Bu test, Integrity veya DOP testi olarak da 
adlandrlr. (HEPA Filtre - High Efficiency Particulate Air Filter - Yük-
sek Verimlilikte Partikül Tutucu Hava Filtresi)
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STERİL ALAN HAVALANDIRMA SİSTEMİ
(HVAC HEATING, VENTILATION, AIR CONDITIONING) VALİDASYONU

www.air-tek.com.tr

Doğru Mühendislik Yaklaşımı, Ekonomik, Hızlı
%100 Müşteri Memnuniyetine Dayalı

ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
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Firmamız; hastene, temiz oda, ilaç üretimi, mikrobiyolojik labaratuvarlar, 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.

ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi altında hizmetlerine devam eden firmamız; hijyenik ve 

konfora yönelik klima ve havalandırma sistemlerini, havalandırma tesisatı, mekanik tesisat, 

filtrasyon, elektrik güç kumanda panoları, otomatik kontrol ve otomasyon bölümlerini de içerecek 

şekilde anahtar teslimi yapmaktadır.

Aynı zamanda sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansının düşme 

şansını veya hatanın ortaya çıkma ihtimalini azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak ve daha verimli 

çalışmayı sağlamak amacı ile periyodik olarak sistemlerin koruyucu ve arıza bakımlarını yapan 

uzman bir bakım ekibi ile TSE-HYB yetki belgesi ile kesintisiz hizmet vermektedir.

Klima ve havalandırma sistemlerine ait, hijyenik ve konfor klima santralleri, soğutma grupları, Fan 

Coil üniteleri, filtreler, buharlı nemlendiriciler, hava kontrol malzemeleri (menfezler, hepa filtre 

kutuları, VAV, CAV, laminer flow üniteleri, lif tutucu menfezler, shut – off damperler ) ve otomatik 

kontrol cihazlarının da satışını üstlenmiştir.

Yüksek bilgi birikimine sahip ve konusunda deneyimli personelimizle  kurulu sistemlerin validasyon 

(Partikül sayımı, DOP Testi, Hava hızı ölçümü, odalar arası hava akışı ölçüm testi, HEPA filtre conta 

sızdırmazlık testi, mahal sıcaklık değeri ölçümü, mahal relatif nem  değeri ölçümü ) ve işletmeci 

personelin eğitilmesi konularında da hizmet vermeye devam etmektedir.

Firmamızın hedefi; problemlere doğru mühendislik yaklaşımı yaratmak, ekonomik, hızlı ve % 100 

koşulsuz müşteri memnuniyetine dayalı çözümler üretmektir.

Temiz Odaya Dair Airtech 

GÖRÜŞÜYORUZ

KEŞİF YAPIYORUZ

PROJELENDİRİYORUZ

UYGULAMA YAPIYORUZ (OTOMASYON)

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANIMA HAZIR TESİLİM EDİYORUZ
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Temiz Oda Tanımı
1. TEMİZ ODA TANIMI:
Ürün, alet, teçhizat ve insanların; uluslar arası kabul edilen temizlik standartlarına göre toz, partikül, 
atık anestezik gaz ve kötü kokular gibi ölü parçacıklardan veya mikrop, mikroorganizma gibi canlı 
parçacıklardan koruyacak şekilde sıcaklık, nem, basınç, gürültü seviyesi ve hava hareketi belli ölçüler 
içinde olan kontrollü ortama temiz oda denir. Temiz odada esas amaç öncelikle uluslar arası kabul 
edilen temizlik standartlarına göre temiz hava ortamı elde etmek, daha sonra prosesle ilgili teknolojik 
ortamı gerektiren her türlü şartı sağlayıp kontrol altında tutmaktır.Temiz oda dizaynı yapılırken sıcaklık, nem, 
basınç, test-gürültü seviyesi ve hava hareketinden hangilerinin önemli olduğu kullanılış amacına göre 
belirlenir ve seçim kriterleri oluşturulur. Dolayısıyla yapım, imalat, işletmede bütün faktörlerin dikkate alınması 
zorunludur. Temiz odalar birim hacimdeki partikül konsantrasyonuna göre sınıflandırılırlar. Sınıflandırma için 
farklı standartlar mevcuttur. Bu standartlardan en çok kullanılanları ISO 14644, US FS 209, GMP, FDA  dır.

TEMİZ ODA UYGULAMA ALANLARI
Temiz odalar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu uygulama alanları:
İlaç/ Hammadde Üretimi
Laboratuarlar
Tıbbi Malzeme/Gıda Üretimi
Elektronik ve Mikro işlemci Üretimi
Hastaneler(Ameliyathaneler/Yoğun Bakım Üniteleri

TEMİZ ODA KULLANIMINDAKİ TEMEL AMAÇ
Kullanıma Uygunluk
Çalışanın(Hastanın)/Ürünün/Çevrenin Koruması
Sürekli aynı kalitede ürün/Hizmet
Çapraz buluşmanın elimine edilmesi

TEMİZ ODA KULLANIMI SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Ortam şartlarının izlenmesi(Sıcaklık, nem, basınç)
Oda kullanım kurallarının belirlenmesi ve uyulması (Talimatlar, Prosedürler)
Odanın standartlara uygun temizlenmesi ve bakımı(Dezenfeksiyon, Sterilizasyon, GMP(iyi üretim 
uygulamaları) kurallarına göre)

TEKNİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Çalışma gereksinimine göre negatif veya pozitif basıç altında çalışabilir. Çalışılan materyalin özelliği 
gereği çapı 0,3 ile 1 mikron arasında olarak seçilen partükülün 1 m^3 hacimdeki sayısı gereksinime göre 
seçilerek uygulama yapılır. Örneğin çapı 0,3 µ partükül için class 10 000 gibi. Çalışanların sağlığı sebebiyle 
içeriye bir miktar kontrollü şekilde taze hava verilmesi zorunludur. Sistem otomasyon ile desteklenerek 
ortam kontrol altında tutulur. Diğer teknik özellikler kullanıcının isteğine göre belirlenir.
Bu yapılar mevcut bina içerisine demonte elemanlar kullanılarak lokal tesisler halinde yapılır. Malzeme 
girişi için ihtiyaç gereğine göre Passbox girişi ve personel girişi içinde 1 adet airlock girişi yapılır. Bu yapım 
esnasında kullanılacak malzemeler ihtiyaç doğrultusunda belirlenir.

Temiz Oda Kullanım Alanları    

Hastaneler:
Steril alanlar içerisinde enfeksiyon riskini minimalize etmek ve gerekli 
hijyen kalitesini sağlamak amacı ile hastane personelinin eğitimi, 
organizasyonu ve yönetimi ile birlikte, çapraz kirlenmeyi engelleyecek 
mimari plan, inşai uygulama detayları ve hijyenik klima sistemi önemli 
rol oynamaktadır. 
Steril alanlar içerisinde yer alan ameliyathane, uyutma, uyandırma, 
tam steril koridor, yarı steril koridor, sedye transfer, personel giriş, airlock, 
yoğun bakım, sterilizasyon gibi alanlarda mikroorganizmaların taşınmasına yardımcı boyuttaki partiküllerin 
konsantrasyonlarının kontrolü amacı ile DIN 1946-4 ve benzeri uluslar arası normlar esas alınarak hijyenik 
klima sistemi tasarlanmaktadır. 
Bu tasarım hava kaynaklı partiküllerin steril alanlara ulaşımını engellemek ile birlikte oluşan  partiküllerin 
(insan, ekipman ve diğer kaynaklı) mahalden uzaklaştırılarak ortamın 
sterilitesinin korunmasını amaçlamaktadır.

İlaç ve Yan Sanayi:
İlaç üretim ve yan sanayinde ürünün, prosesin her aşamasında 
korunabilmesi ve son kullanıcıya uygun şekilde sunulması, istenen raf 
ömrünün sağlanabilmesi için tüm üretim aşamalarının ISO 14644, US 
FS 209, GMP gibi uluslar arası standartlara göre belirlenen temiz oda 
sınıflarında yapılması gerekmektedir. 
Steril alanlarda steriliteyi korumak için gerekli partikül konsantrasyonunu 
kontrol altında tutmak, proses için gerekli sıcaklık, nem, fark basınç 
ve hava debisi gibi parametreleri istenen değerde ve sürekli olacak 
şekilde ayarlamak için tasarlanan steril klima sistemi tam gün 7/24 
esasına göre çalışmaktadır. 
Böyle bir tasarımın işletme maliyetleri de göz önünde bulundurularak, 
sistem çözümü ve malzeme seçimleri ile işletme için gerekli enerji 
verimliliğini sağlayacak bir otomasyon sistemine sahip olması 
gerekmektedir.

Laboratuarlar
İlaç, kimya, elektronik, optik gibi birçok alanda arge yada ürün hizmeti vermek amaçlı kurulmuş 
laboratuvarlarda, tanımlanmış çalışma koşullarına göre, negatif yada pozitif basınçlı, sabit sıcaklık ve 
nem değerlerinde kontrollü alanlar oluşturmak amacı ile steril klima sistemi mimari plan ve inşai detay 
uygulamaları geliştirilmiştir. 
Uygulama alanlarına göre farklı biyolojik güvenlik seviyelerine sahip laboratuvarlar için (BSL-1,BSL-2,BSL-
3,BSL-4) uluslar arası standartlar, göz önünde bulundurularak özel tasarımve projelendirme yapılmalıdır. 
Tüp bebek (Embriyoloji) laboratuvarları VOC gazları ve tanecik konsantrasyonu kontrolü bakımından ayrı bir 
öneme sahip olup, klinik başarı oranı ortamda sağlanan hava kalitesi 
ile direk bağlantılıdır.

Endüstriyel Tesisler
Sağlıklı ve yüksek kaliteli ürünlerin, steril ve korunmuş bir şekilde son 
kullanıcıya ulaştırılabilmesi için gıda ve yan sanayi proses tasarımı ve 
iklimlendirme sistemi son derece önem arz etmektedir. 
Üretilen gıdaların uluslar arası koşullara göre hazırlanmış ve kontrollü 
alanlarda üretilmesi ve bu kalitenin sürekliliğinin sağlanması ancak iyi 
bir tasarım ile mümkün olacaktır.

4 5



6 7

Akım çizgilerinin birbirine paralel olduğu ve hava 
hızının her yerde aynı olduğu akıştır.Düzgün , tek yönlü 
hava akışı olarak tanımlanabilir. Hava akımı homojen 
olup enfeksiyon kapma riski ciddi oranlarda düşüş 
gösterir. Paralel akım çizgileri önüne bir engel çıktığı 
zaman ona çarparak engel etrafında dönerek tekrar 
paralel hale gelirler.
Laminer (tek yönlü) akış ISO Sınıf 5 ve daha yüksek 
sınıflı temiz odalar için kullanılır.
Laminer akışlarda, partiküllerin bir noktadan başka 
bir noktaya geçişi, türbülanslı akışa göre daha 
azdır. Başka bir deyişle laminer akışın kütle geçiş 
katsayısı türbülanslı akışdan daha düşüktür. Ameliyat 
odalarında ameliyat alanının üzerinde temiz bölge 
oluşturmak için kullanılmaktadır. Hava hızı ortamdaki 
hava dağılımına gör belirlenir. Diğer avantajları ise:
-Daha yüksek hijyen
-Daha fazla koruma alanı oluşturma
 Yüksek hız –Karışık(Türbülanslı ) hava akışı
 Düşük hı – (Laminar) hava akışı

7

* Class according to US Federal Standard 209E (between brackets in SI)
** G and F classification in accordance with EN779. H and U classification in accordance with draft EN1822.

Basic Design and Operating Considerations

Laminer Flow Cleanrooms

Hava akışı düzensiz, akım çizgileri gelişigüzel 
dağılmıştır. Laminar hava akımında havanın etrafa 
dağıtmadan bir süpürge gibi alıp götürdüğü 
tanecikler, türbülanslı akışta etrafa dağılır. Türbülanslı 
bir akış düzeni sağlayan cinsten tavanı olan bir 
odada bulunan bir düzeyde aynı kirlilik oranına sahip 
laminar akış düzeni bulunan bir odaya nazaran çok 
daha fazla mikroorganizma birikmiş olmaktadır.

Türbülans Hava AkımıLaminar Hava Akımı

8

Non-Laminer Flow Cleanrooms

Basic design and operating considerations
* Class according to US Federal Standard 209E (between brackets in SI)
** G and F classification in accordance with EN779. H classification in accordance with draft EN1822.

Basic Design and Operating Considerations

6 7
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ISO/FDIS 14644-1 Cleanliness Classes for Cleanrooms and Associated Controlled Environments

Classi cation
Maximum permitted number of particles/m3 of a size equal to and greater than, the considered size 

calculated to whole numbers

0.1 μm 0.2 μm 0.3 μm 0.5 μm 1.0 μm 5.0 μm
1 10 2 …. …. …. ….
2 100 24 10 4 …. ….
3 1.000 237 102 35 8 ….
4 10.000 2.370 1.020 352 83 ….
5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29
6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293
7 …. …. …. 352.000 83.200 2.930
8 …. …. …. 3.520.000 832.000 29.300
9 …. …. …. 35.200.000 8.320.000 293.000

Notes:
• The above table is based on the Final Draft International Standard 14644-1
•  Concentration limits for intermediate classes can be calculated, approximately, using the following equation: Cn = 10N x (0.1/D)2.08
•  Always refer to complete standard for exact details

Notes:
1) The class limits shown in table 1 are defined for classification purposes only and do not necessarily represent the size distribution to be found in 
any particular situation.
2) Concentration limits for intermediate classes can be calculated, approximately, from the following equations: particles/m3 = 10M (0.5/d)2/2 where M 
is the numerical designation of the class based on SI units, and d is the particle size in micrometers, or: particles/ft3 = Nc (0.5/d)2.2.
3) For naming and describing the classes, SI names and units are preferred; however, English (U.S.) customary units may be used.

US Federal Standard 209 E Cleanliness Classes of Cleanrooms and Associated Controlled Environments

US Fed.Std.  class name2)
SI                     English3)

Class Limits1)

0.1 μm (m³) 0.2 μm (m³) 0.3 μm (m³) 0.5 μm (m³) 5.0 μm (m³)

M1 350 75,7 30,9 10,0 ….
M1.5                    1 1.240 265 106 35,3 ….

M2 3.500 757 309 100 ….
M2.5                   10 12.400 2.650 1.060 353 ….

M3 35.000 7.570 3.090 1.000 ….
M3.5                  100 …. 26.500 10.600 3.530 ….

M4 …. 75.700 30.900 10.000 ….
M4.5                 1.000 …. …. …. 35.300 247

M5 …. …. …. 100.000 618
M5.5                10.000 …. …. …. 353.000 2.470

M6 …. …. …. 1.000.000 6.180
M6.5               100.000 …. …. …. 3.530.000 24.700

M7 …. …. …. 10.000.000 61.800

Notes:
1) Scandinavian standards conform US federal Standard 209E
2) Always refer to complete standard for exact details

Airborne Contamination Control 

Comparison Classes Cleanroom Standards

US Fed.Std.
209E 1992

ISO.EN
FDIS 14644-1

Japan
JACA 1989

VDI 2083
Part 3 1990

AFNOR
NFX 44-101

BS
5295 1989

…. 1 …. …. …. ….
….               …. …. …. …. ….
…. 2 2 0 …. ….
M1 …. …. …. …. ….

M1.5                    1 3 3 1 …. C
M2 …. …. …. …. ….

M2.5                   10 4 4 2 …. D
M3 …. …. …. …. ….

M3.5                  100 5 5 3 4.000 E,(F)
M4 …. …. …. …. ….

M4.5                 1.000 6 6 4 …. G,(H)
M5 …. …. …. …. ….

M5.5                10.000 7 7 5 400.000 J
M6 …. …. …. …. ….

M6.5               100.000 8 8 6 4.000.000 K
M7 …. …. …. …. ….

M7.5             1.000.000 9 9 …. 40.000.000 L
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Notes:
1) For more detailed information refer to “Rules Governing Medicinal Products in the European Community”, Volume IV, Guide to Good Manufacturing 
Practice. References to velocity and air chages have been deleted.
2) FDA prescribes for critical areas 0.45 m/s, ± 0.1 m/s.
3) For laminar airflow work stations.

Notes:
1) In order to reach the B, C and D grades, the number of air chages should generally be higher than
20 per hour in a room with a good airflow pattern and appropriate filters, HEPA for grades A, B and C.
2) Appropiate alert and action limits should be set for the particular operation.

Comparison Cleanroom Standards and GMP Guides

US FS 209E
1992

Max.number of particles Per m³
Metric     US    ≥0.5 μm        ≥0.5 μm  

FD-GMP
1997 USP Chapter 1116  Viable

micro-organisms
  Class              Max.CFU  Per m³

Ec Guide to GMP1) 1997 Revision to Annex 
1 Viable micro-organisms

Class              Max.CFU  Per m³

M3.5          100         3.530               0 Critical area2)                3     A)3                               <1

M3.5          100          3.530              0 NA                               NA     B                                10

M5.5     10.000      353.000        2.470 NA                               20     C                              100

M6.5   100.000   3.530.000      24.700 controlled                  100     D                              200

area 

EU GMP 1997 Revision - Total Particle Count

 At rest   In Operation
Grade Maximum permitted number of particles/m3 equal to or above

0.5 μm 5.0 μm 0.5 μm 5.0 μm
A                   3.500 ….                   3.500 ….

B1)                   3.500 ….               350.000 2.000
C1)               350.000 2.000            3.500.000      20.000
D1)            3.500.000                20.000 …. ….

Partikül Saymnda Dikkat Edilecek Hususlar   
* Partikül saymlarnda izokinetik numune alma probu olmal ve bu prob kullanlarak ölçüm 
yaplmaldr. 

* Portatif tip partikül sayc örnekleme debisinin  en az 1.0 cfm (28.3 l/min) olmas tavsiye edilir.

* Portatif tip partikül sayc kalibrasyon sertifikal olmaldr.  

* Mahalde partikül ölçümü yaplmadan önce; EN ISO 14644-2’ye göre mahal fark basnç ve hava 
akş hzlarnn ölçülmesi gerekmektedir.

* Örnekleme nokta says ve örnekleme hava miktar süresi EN ISO 14644-1’e göre hesaplanarak 
yaplmaldr.

* Numune alma yerlerinin says 1 den fazla 10 dan az olduğunda bütün yerler için EN ISO 
14644-1’de  tarif edilen hesaplamalar yaplarak standart sapma ve %95 güvenlik üst snr 

hesaplanmaldr.

* Ölçüm yaplan mahal projelendirilmeli ve ölçüm yaplan noktalar projede 
belirtilmelidir.

* Ölçüm sonuçlarnn orjinal termal yazc çktlar rapor ile birlikte verilmelidir. 

* Partikül saym sonuçlar  EN ISO 14644-1:1999’a uygun olarak 
raporlandrlmaldr.

Airborne Contamination Control Temiz Oda Tasarım
TEMİZ ODA TASARIM GEREKLİLİKLERİ
Uygun havalandırma sistemi(Hijyen HVAC)
Uygun tasarım, boyut
Uygun yapı malzemeleri
Uygun ekipman
Uygun hijyen uygulamaları
Personel eğitimleri(GMP Eğitimi)

TEMİZ ODA TASARIM KRİTERLERİ
Temiz oda oluşturulurken yer, duvar, tavan, kapılar, pencereler ve 
aydınlatma için kullanılan malzemeler de büyük önem taşımaktadır. 
Bunların kolay dezenfekte edilebilmesi, dezenfeksiyon maddelerine, 
darbeye, sürtünmelere dayanıklı olması toz tutmaması ve üzerindeki 
mikroorganizmaların üremesine sebep olacak kaplama, pürüzler ve aralıkların olmaması gereklidir.
Özellikle duvar, tavan, aydınlatma sistemlerinin ve kapılarının uygulanmasında özel bir itina gerekir.
Aksi takdirde iklimlendirme sistemi ile odalar arası basınç farklılıklarını 
sağlamak çok güçtür.

TEMİZ ODA KULLANIM BİLEŞENLERİ
Kapı :  Kapılar kapandığında tam sızdırmaz özellikte olmalıdır. Tam sızdırmaz 
özellikte olmayan
kapılar odalar arası basınç farklılıklarının sağlanmasını engelleyeceği gibi 
rahatsız edici hava sesi oluştururlar.Ameliyathane ve yoğun bakım odaları 
gibi temiz odalarda
tam sızdırmazlık sağlayan tam hermatik kapılar kullanılmalıdır. Kapıların 
üzerinde kapı dilinin girdiği
yerde bakteri ve mantar üremesine imkan tanıyacak girinti ve oyuklar 
olmamalıdır. Menteşe ve kapı tokmağı az aşınan malzemelerden seçilmelidir. 
Kapılar duvar ile aynı kalınlıkta olamıyor ise yüksek temiz oda klasının olduğu bölümde çıkıntı yapmayacak şekilde
tasarlanmalıdır. Basınç farklılıkları olan bölgelerarasındaki kapıların kolayca kapanmasını sağlayacak önlemlerin 
alınması gereklidir.

Tavan :  Havada taşınan parçacıkların ve diğer kirleticilerin tavan 
boşluğundan girmesini önlemek için tavanların sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
Asma tavanların duvarla birleştiği bölgeler boşluk olmayacak şekilde, 
sızdırmaz yapılmalı, böylece ortama partikül girişi engellenmelidir.
Tavana monte edilen filtreler, filtre çerçeveleri, filtre muhafazaları ve hava 
geçiş noktaları sızdırmaz olmalıdır.

Duvar :  Temizliği kolaylaştırmak ve kirleticilerin birikmesini önleyecek şekilde 
duvar-duvar, duvar-tavan, duvar-zemin birleşmelerinde kesinlikle köşe 
olmamalı, yuvarlatılmalıdır.Duvarlar ve duvar panelleri sızdırmaz yapılmalıdır.
Tüm yüzeyle ve kapı kolları pürüzsüz olmalı, girinti ve çıkıntı olmamasına 
dikkat edilmelidir.Duvar sistemi kurulurken seçilecek olan malzemenin 
ayrıca dikkat edilmesi gereken özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

• Seçilecek olan duvar sistemi, basınç farklılıklarının ayarlanabilmesi, partiküllerin bir alandan diğer alana geçmesini 
ve aralarda birikmesini önlemesi için kesinlikle sızdırmaz olmalıdır.
• Çarpmalara karşı dayanıklı olmalı veya buna karşı önlem alınmalıdır.
• Duvar zedelendiğinde kolay bir şekilde tamir edilebilmelidir.
•  Duvar kaplaması çizilmeye ve dezenfeksiyon maddelerine karşı dayanıklı 
olmalı,
üzerindeki kaplama defalarca çizilmesine rağmen kesinlikle zarar 
görmemelidir.
• Kullanılacak olan malzemeler dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı 
olmalı
bakteri ve mantar üremesine olanak vermemeli, zamanla sertleşip çatlaklar
oluşturmamalıdır.
• Panellerin üzerine yerleştirilecek olan camlar ile paneller arasında çıkıntı
olmayıp, burada kullanılacak olan contaların da dezenfeksiyon maddelerine
dayanıklı olması gereklidir. İstenilen yangın klasına uygun olmalıdır.

Zemin :  Temiz alanlarda tüm yüzeyler, partikül veya mikroorganizmaların birikmesini veya çevreye yayılmasını en 
aza indirecek düzgün, pürüzsüz ve çatlak olmayan yapıda olmalıdır.
Zemin döşemesi; temizlenen yüzeyler ve dezenfektanların kullanıldığı yerler, aşınmaya karşı dayanıklı tekrarlanan 
temizleme uygulamalarına uygun malzemeler kullanılarak yapılmalıdır.
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Filtre Seçim Çizelgesi

Hepa Filtre Sızdırmazlık Testi (DOP)
Hepa And Ulpa Filter Leak Tests” standardına göre HEPA filtrelerin 
montajından sonra, filtre yüzeyi, conta ve filtre kabininde standartta 
belirtilen kabul limitlerinin dışında kaçak olup olmadığının kontrolü için 
fotometre ve aerosol jeneratörü (Poly-Alpha Olefin sıvısı ile) kullanılarak 
yapılan bir testtir. HEPA filtrelerin kullanıldığı proseslerin hassasiyetine göre 
ve sistemde bir değişiklik olmadığı durumlarda en az yılda bir yapılmak 
zorundadır. Bu test, Integrity veya DOP testi olarak da adlandırılır. (HEPA 
Filtre - High Efficiency Particulate Air Filter - Yüksek Verimlilikte Partikül 
Tutucu Hava Filtresi)

Hava Akış Hızı Ölçümü ve Hava Değişim Sayısının Hesaplanması
“ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled Environments - 
Part 3: Test Methods” standartlarında açıklanan temiz oda sınıfına uygun 
kalitede ve miktarda havanın sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için 
hava debilerinin balometre ile ölçülerek saatteki hava değişim sayısının 
hesaplanmasıyla yapılan bir testtir.

Basınç Farkları Ölçümü
“ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled Environments - Part 3: Test Methods” standartlarında 
açıklanan temiz odaları komşu alanlardan gelebilecek kontaminasyondan korumak üzere yaratılmış 
basınç farklarının, standartlarda belirtilen kabul kriterlerine uygun 
olup olmadığının kontrolü için fark basınç ölçer kullanılarak yapılan 
ölçümlerdir.

Sıcaklık ve Nem Ölçümü
“ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled Environments 
- Part 3: Test Methods” standartlarında açıklanan temiz odalarda 
mikrobiyal kontaminasyonu engellemek için ve prosesin hassasiyetine 
göre önceden ayarlanmış sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin 
standartlarda belirtilen veya prosesin gerektirdiği kabul kriterlerine uygun 
olup olmadığının kontrolü için sıcaklık - nem ölçer kullanılarak yapılan ölçümlerdir.

Dekontaminasyon-Geri Kazanım Testi
“ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled Environments 
- Part 3: Test Methods” standartlarında açıklanan temiz oda sınıfının 
gerektirdiği partikül seviyesinin bir alt seviyeye çıkartılıp tekrar kendi 
seviyesine düşmesi için gereken sürenin standartlarda belirtilen kabul 
kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü için bir duman üretici ve 
partikül sayım aleti kullanılarak yapılan ölçümlerdir.

Partikül Sayımı ve Temiz Alan Sınıflandırılıması
“ISO 14644-1: Cleanrooms & Association Contolled Environment Part 1 Classification Of Air Cleanliness” 
standardına göre temiz oda sınıfının gerektirdiği partikül seviyesinin standartta belirtilen kabul kriterlerine uygun 
olup olmadığının kontrolü için partikül sayım aleti kullanılarak yapılan ölçümlerdir.

Temiz Oda Performans Testleri

10



12 1312

Referanslarımız

www.air-tek.com.tr • bilgi@air-tek.com.tr

Ankara Ofis:
Cevizlidere Mah. 1244. Sk. 

No:1/13 Balgat / ANKARA
Tel: (0312) 472 29 79

Fax: (0312) 472 14 04

İstanbul Ofis:
Çifti Havuzlar Dereboyu Cad.
G-7 Akar Sk. No: 14/4 Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 210 52 22
Fax: (0212) 210 52 12

www.air-tek.com.tr


