
KLİMA SANTRALLERİNDE UV 
DEZENFEKSİYON 
UYGULAMALARI 



Biz Kimiz?

FİTATEKNİK
Türkiye’nin en eski HVAC Cihazları ve Aksesuarları Üreten Firması; 1952 
Yılında kurulan ve 52 Ülkeye ihracat yapan konusunda uzman ve deneyimli 
200’e yakın çalışanı ile Sektörün ÖNCÜ firmaları arasındadır.

ALKANSAN
İstanbul Merkezli firma,  Philips ve Osram Markalarının Özel Ampul Türkiye 
Distribütörlüğünü yapmaktadır. Medikal, Infrared, UV, Sahne Stüdyo 
Aydınlatma, Sinema Projeksiyon ve Solaryum Ampulleri gibi bir çok ürün 
grubunu bünyesinde bulundurmaktadır.

0(212) 641 00 21

www.fitateknik.com

info@fitateknik.com

0(212) 222 75 38

www.alkansan.com

nd@alkansan.com

HEMSA
Elektromekanik ve Mühendislik firması olarak, etkin bir çevre ve enerji 
bilinci ile gelişen teknolojiyi takip ederek, verimli sistemler kurmaktır.

0(216) 353 22 88

www.hemsa.com.tr

info@hemsa.com.tr

İklimAnt
Başta Akdeniz ve G.Doğu Anadolu Bölge olmak üzere tüm Türkiye’de 
Mühendislik ve Proje Hizmetlerini yürütmektedir.

0(242) 324 10 11

www.iklimant.com

Edizkaraoglu@gmail.com



UV IŞIN NEDİR – 1 

Ultraviyole ışınlar (UV ışınlar), ışık spektrumunun 
insan gözü ile görünmeyen bölümünde yer alırlar.

UV-C  - 100 - 280 nm

UV-B  - 280 - 315 nm

UV-A  - 315 - 400 nm



UV IŞIN NEDİR – 2 



UV DEZENFEKSİYON NEDİR ? – 1  

UV ışının mikrop öldürücü dalga boyları (UVC) mikroorganizmaları 
fiziksel bir süreçle hızlı ve etkili bir şekilde elimine eder. 

Mikroorganizmalar; 

- Bakteriler

- Virüsler

- Mantar ve küf sporları

UVC ışınına maruz kaldıklarında, üreme ve enfekte etme kabiliyetini

yitirir ve yok olurlar.



UV DEZENFEKSİYON NEDİR ? – 2 

UV-C Dünyada ve Türkiye’de birçok sektörde Dezenfeksiyon 
aracı olarak kullanılmaktadır.

•Hava dezenfeksiyonu

• Yüzey dezenfeksiyonu

• Su dezenfeksiyonu

https://www.youtube.com/watch?v=6jIMcvBS3Gw#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=6jIMcvBS3Gw#action=share


UV DEZENFEKSİYON NEDİR ? – 3

• Ayırt etmeksizin tüm mikroorganizma türlerini (virüsler, bakteriler, 
mantar ve küf sporları vs.) yok eder.

• Ozon, duman gibi salınımları yoktur.

• Kimyasal kullanmaz.

• Belirlenen dozaja göre tasarlandığı için ayar gerektirmez. Etkisi hemen 
başlar ve sürekli maksimum seviyede çalışır.

• Yatırım ve işletim maliyeti düşük bir yöntemdir.



UV (UVC) LAMBALAR 

UVC ışınlarının mikrop öldürücü etkisini istenen yerde ve istenen 
oranda kullanabilmek amacıyla özel olarak geliştirilmiş ampullerdir.



PHILIPS UVC (TUV) AMPULLER



OSRAM UVC (HNS) AMPULLER



HVAC SİSTEMLERİNDE UV UYGULAMALAR

HVAC sistemlerinde UV ampuller amaca göre 

2 türlü kullanılabilir.

1. Soğutma bataryalarının temizlenmesi

2. İçeri verilen havanın UV ile temizlenmesi. 



HVAC –UV UYGULAMA SERPANTİN – 1 
Problem;

İçeri giren havada bulunan bakteriler soğutma bataryalarına tutunarak,

bir film tabakası oluşturur ve sistemde basınç kaybına neden olur. Sistem

basınç kaybını telafi etmek için kendisi zorlar ve 

enerji maliyetini yükseltir, sistem parçalarının 

ömrünü kısaltır. 

Serpantin üzerindeki bakteri kolonisi 

bakteri üretimini artırır, sağlığa 

olumsuz etki yaratabilir.



HVAC –UV UYGULAMA SERPANTİN – 2 
Çözüm;

Soğutma bataryalarını UV ışın ile temizleyerek sistemde kayıp

oluşması engellenir, batarya üzerinde bakteri kolonileri 

oluşmasını ve bu bakterilerin 

içeriye girmeleri engellenmiş olur. 



HVAC UV UYGULAMA HAVA DEZENFEKSİYONU – 1  

Problem;

Kapalı alanlarda mevcut enfekte
insanların ortama dağıttıkları virüs
klima sistemlerinin içerideki havayı 
çevirerek tekrar ortama vermesi 
nedeniyle diğer alanlara da dağılır. 
Daha fazla insan enfekte olur. 



HVAC UV UYGULAMA HAVA DEZENFEKSİYONU – 3 



HVAC UV UYGULAMA HAVA DEZENFEKSİYONU – 2



HVAC UV UYGULAMA HAVA DEZENFEKSİYONU – 4

Çözüm;

Çevrilerek tekrar içeri verilecek dönüş havası UV ile dezenfekte 
edilir. 

İçeriye giren hava virüsten temizlenir.  Virüs dağılma riski ortadan 
kaldırılır.



HVAC UV UYGULAMA HAVA DEZENFEKSİYONU – 5

• Ashrae 2019 – Chapter 62- Ultraviolet

Air and Surface Treatment

• ISO 15858 Standart

• Air-Conditioning and Refrigeration

Technology Institute (ARTI) – Defining

The Effectiveness of UV Lamps in 

Circulating Air Duct – Final Report



HVAC UV UYGULAMA HAVA DEZENFEKSİYONU – 6 

• https://www.achrnews.com/articles/141736-how-hvac-can-help-prevent-
the-spread-of-contagious-diseases

Keeping cooling coils in AHUs free of

biofilm buildup can reduce pressure 

drop across the coils and improve

the efficiency of the heat exchanger.

https://www.achrnews.com/articles/141736-how-hvac-can-help-prevent-the-spread-of-contagious-diseases


HVAC UV UYGULAMA HAVA DEZENFEKSİYONU – 7

“In-duct UVC systems distribute UV energy 

uniformly in all directions throughout 

the length of the UV duct or AHU 

[in which they are installed] 

to deliver the appropriate UV 

dose to air moving through the 

irradiated zone,”



HVAC UV UYGULAMA HAVA DEZENFEKSİYONU – 8

Dönüş havasının UV ile dezenfekte edilmesinin avantajları

• 18 derece ve altı ısılarda performans 

çok düşen UVC Ampuller için dönüş 

havası en uygun ısıdadır. 

Yatırım ve enerji tasarrufu

• Dönüşlerdeki düşük debi ve 

düşük hava ısı dizayn kolaylığı sağlar. 

Yatırım ve enerji tasarrufu



HVAC UV UYGULAMA HAVA DEZENFEKSİYONU – 9

- UV Doz – Covid 19 

- Ampul gücü
- Ampul tipi
- Dizayn
- Ortam nemi
- Hava hızı
- Ortam ısısı



HVAC SİSTEMLERİNDE UV UYGULAMALAR

- Dizayn ve uygulama

- UVC ampuller ve komponentleri

- Yedek parça bulunurluğu ve fiyatları 

- Her an ulaşılır servis

- 3 firmanın ortak deneyimi

- Bilinen markalar



HVAC SİSTEMLERİNDE UV UYGULAMALAR

• Dizayn Parametreler
• Debi
• Kanal kesit
• Ortam ısısı
• Ortam nemi
• Uzunluk 
• Serpantin ebat
• HVAC Planı



DİĞER HAVA DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI

Kurulu bir klima sistemi olmayan ofis, mağaza, 
binalarda , evler, laboratuvar ve 
muayenehanelerde doğal havalandırma olmayan 
durumlarda kullanılabilir tek hava dezenfeksiyon 
sistemi UV-C ‘dir.



KLİMA SANTRALLERİNDE UV 
DEZENFEKSİYON 
UYGULAMALARI 

Teşekkürler


