
Sağlıklı  
İç Havanın  
Yedi Temeli



«Sorumlulukları-
mızdan bir  
tanesi de iç hava 
kalitesine katkıda 
bulunmaktır.»
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Yüksek performanslı 
ısıtma, havalandırma 
ve iklimlendirme 
sistemleri, dış hava 
beslemesi, filtrasyonu  
ve nem kontrolü 
sayesinde sağlıklı bir 
iç hava ortamı sunar.



„
S:  İsviçre Hava ve Su Hijyeni Derneğinin (SVLW) başkanı 

olarak, sağlıklı iç havaya ilişkin olarak düzenlemeler ile 
ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme standartları 
arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz?

C:  SVLW, sağlıklı iç havayı ve ilgili yasa, standart ve 
yönetmeliklerin geliştirilmesini destekliyor. Minimum 
enerji tüketimiyle güvenlik ve hijyen sağlamak adına 
iç hava konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuyu 
yaymak için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
sektörü ve ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içinde 
çalışıyoruz.

S:  Belimo, sağlıklı iç hava kalitesini iyileştirmeye nasıl 
katkıda bulunuyor?

C:  En başından beri Belimo’nun hedefi, insanların (ve 
hayvanların) binalarda sağlıklı ve güvende kalmasını 
sağlamak ve bunu yaparken de, enerjiyi etkin ve verimli 
bir biçimde kullanmak olmuştur. 7 Temelin geliştirilmesi, 
bundan yola çıkan mantıklı bir sonuçtur. Bu temeller, her 
gün iç hava kalitesi üzerinde çalışan global uzmanların 
deneyiminden yola çıkarak geliştirilmiştir. 7 Temel 
sayesinde yatırımcılar, oda kullanıcıları, planlamacılar 
ve benzeri kişiler, metabolizmamız/sağlığımız için 
son derece önemli olan sistemi daha iyi anlamalarına 
yardımcı olan bir araca sahip oluyor. 

Etkin ve verimli bir havalandırma sistemi planlanmalı, 
kurulmalı ve bu doğrultuda sürdürülmelidir. Ürünler, 
havalandırma sisteminin verimli ve güvenilir 
çalışması için temel teşkil eder. Belimo, sağlıklı iç 
havayı korurken enerji tüketimini en aza indiren 
güvenilir ürünler sunuyor. BMS ve bulut tabanlı 
bağlantıya sorunsuz entegrasyon ile kullanıcılar, 
sürekli izleme ve kontrol için iç hava kalitesi 
ölçümlerine dair görünürlük elde ediyor.

İyi şeyler  
zaman alır.
Alfred Freitag
Alfred Freitag , İsviçre Hava ve Su Hijyeni Derneğinin 
Başkanıdır. Belimo’da 26 yıldır çalışmaktadır ve Avrupa 
İlişkileri Kıdemli Danışmanıdır.

İç Hava Kalitesi Sağlığımız İçin Neden 
Bu Kadar Önemli? 

„
S:  Mimari Mühendislik profesörü ve iç hava kalitesi uzmanı olarak, ısıtma, havalandırma 

ve iklimlendirme sistemlerini insan sağlığı için neden bu kadar önemli olduğunu 
kısaca açıklayabilir misiniz?

C:  Bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi, ortamdaki kişiler için hem 
termal konfor, hem de tatmin edici düzeyde iç hava kalitesi sağlamaktan 
sorumludur. İyi iç hava kalitesi, tasarım ve kullanımın temel hedeflerinden 
birisidir. Güvenli, sağlıklı, verimli ve konforlu iç ortamlar sağlamak için, ısıtma, 
havalandırma ve iklimlendirme sisteminin kimyasal, parçacıklı ve biyolojik iç 
hava kalitesi tehlikelerini önlemekte son derece etkili olması, aynı zamanda  
da hem enerji verimli hem de uygun maliyetli olması gerekir. Günümüzde, nötr 
veya daha iyi iç hava kalitesi sunan teknolojiler mevcuttur ve yeni teknolojiler 
de geliştirilmektedir.

İyi iç hava kalitesi
temel bir hedeftir.

Dr. William P. Bahnfleth, PhD, PE
Dr. William P. Bahnfleth, Pennsylvania State University’de 
Mimari Mühendislik Bölümünde profesördür. Doktorasını 
Illinois University Makine Mühendisliği bölümünden 
almıştır ve kayıtlı, profesyonel bir mühendistir. ASHRAE’nin 
Başkanlık üyesi, ASHRAE, Amerikan Makine Mühendisleri 
Derneği ve Uluslararası İç Hava Kalitesi ve İklim Derneğinin 
ise üyesidir.

„
S:  Binalarda ve sağlığımızda iç hava kalitesine ilişkin 30 yıllık uzmanlığa sahip bir 

akademisyen ve tıp danışmanı olarak, kötü iç havanın birincil nedenleri sizce 
nelerdir?

C:  Uçucu, parçacıklı, sıvı veya mikrobiyal iç hava emisyonlarına neden olan 
yüzlerce hastalık kaynağı vardır. Fosil yakıt kullanımı, tütün ürünleri, sentetik 
bina malzemeleri ve mobilyalar, temizlik ve bakım ürünleri araştırmamızın asıl 
odak noktası olsa da, insan emisyonlarının ve iç mekan mikrobiyomunun 
etkileri de araştırılmakta ve yeteri kadar ciddiye alınmamaktadır. İçinde bulun-
duğumuz çevreyi, o çevrede yaşayan canlıların, mikropların, bina yüzeylerinin 
ve iç havanın birbiriyle etkileşime girdiği bir ekosistem olarak görmezsek, 
sağlıklı iç mekanlar yaratamayız. 

Her dış ekosistemde olduğu gibi, oluşturulan ortamın ekosisteminin sağlığımızı 
desteklemesinin koşulu da mikropların, iklimin ve hava kalitesinin çeşitliliğinin 
ve rekabetinin, insan fizyolojisinin ve çeşitlilik içeren mikrobiyomun lehine 
olmasıdır. Bunun için de sıcaklığın, nemin, hava basıncının, CO�’nin, uçucu 
organik bileşenlerin ve yakın gelecekte bulaşıcı aerosollerin izlenmesi ve 
kontrol edilmesi gerekir.

Bina izleme zorunlu 
olmalıdır.

Dr. med. Walter Hugentobler
Dr. med. Walter Hugentobler, Hava Hidrasyonuna, 
Bina Fiziğine ve Havalandırmaya odaklanan bir Tıp 
ve Akademi Danışmanıdır



Sağlıklı İç Hava Kalitesinin 7 Temeli 
ve Belimo’nun Katkısı
Bir binada sağlıklı iç hava ortamı oluşturmak 
için bu yedi temel değer önceliklendirilmelidir. 

1     İç Hava Kalitesinin Sürekli ve Güvenilir Bir Şekilde Ölçülmesi, 
Görüntülenmesi ve İzlenmesi

  İdeal olarak nem, CO� içeriği veya VOC konsantrasyonu, çeşitli 
hava kalite sensörleriyle ölçülür. Bunun nedeni, yalnızca ölçü-
len değişkenlerin kontrol edilebilir olmasıdır. Havalandırma, 
hava arıtma ve nemlendirme gibi doğru ölçebilmek için bu  
değişkenleri ölçecek uygun sensörlerin kullanılması son derece 
önemlidir.

2      Mahale Doğru Miktarda Hava Uygulanması ve Kirli Havanın 
Kontrollü Şekilde Tahliye Edilmesi

  Merkezi havalandırma üniteleri genellikle binadaki çeşitli böl-
gelere hava besler. Her bir odanın tam olarak ihtiyaç duyduğu 
miktarda temiz hava alması önemlidir. Benzer bir şekilde, kirli 
hava da odadan uzaklaştırılmalıdır. Bunu sağlamak için,  
mahaller ve odalar ayrı ayrı değişken hava hacmi (VAV) ile bes-
lenmelidir. 

3     İyi Tasarlanmış Hava Seyreltme ve Hava Debisi Örneği
  Hava hijyeni söz konusu olduğunda belirleyici faktör, odaya  

alınan havanın o odanın içinden akış ve ardından tekrar çıkış 
şeklidir. İdeal olarak temiz hava aşağıdan yukarı akarak bir  
kişinin üzerinden geçer ve ardından doğrudan odadan tahliye 
edilir. İç havanın odada birkaç kez “dolanmaması” veya odanın 
belli kısımlarında sıkışıp kalmaması sağlanmalıdır. 

4     Alan ve Hacimlerin Aktif Basınçlandırılması 
  Bir mahale dışarıdan (örneğin yoğun bir yol) veya başka odalar-

dan (örneğin bir kafeteryadan) giren istenmeyen hava akımları, 
odadaki hava hijyenini olumsuz etkiler. Bu, tipik olarak hava 
basıncı oranları uygun şekilde dengelenmediğinde meydana 
gelir. Odanın besleme havasında ve çıkış havasında VAV kont-
rolörlerinin kullanılması ve mahaller arasında fark basınç sen-
sörlerinin ve kontrolörlerinin kullanılması bu tür istenmeyen 
hava debilerini önleyebilir.

5     Sıcaklık ve Nemin Doğru Koşullandırılması
 Bir merkezi havalandırma sisteminde besleme havası, klima 
santrallerindeki ısıtma veya soğutma serpantinleri sayesinde 
son derece hassas bir şekilde istenen sıcaklığa koşullandırılabi-
lir. Belimo Energy Valve™ gibi serpantinlerde bulunan yüksek ka-
liteli kontrol bileşenleri, bunun yalnızca yüksek kesinlikle değil 
ama aynı zamanda enerji verimli bir tarzda yapılmasını sağlar. 
Sıcaklığa ek olarak, oda havasının uygun şekilde nemlendiril-
mesi de (% 40 – 60 bağıl nem) güvenli iç hava açısından temel 
bir faktördür.

6     Etkili Filtreleme
 Kapalı alanlara besleme havası kanalları üzerinden toz girmesini 
önlemek için havalandırma sistemine filtreler entegre edilmelidir. 
Çıkış havasının bir kısmının besleme havasıyla geri karıştırıldığı 
sistemlerde, bulaşıcı mikroplardan kaynaklı kontaminasyonu 
önlemek için uygun filtreler kullanılmalıdır (EN1822:2009 uyarın-
ca HEPA filtresi H13). Bu filtrelerin etkili bir şekilde izlenmesini 
sağlamak için basınç sensörleri ve dinamik hava debisi ölçümü 
kullanılabilir. 

7    Doğru Dış Hava Miktarı
 Birçok ülke, ticari binalarda mekanik havalandırma için tavsiye 
edilen ve hatta zorunlu kılınan standartlar yayınlamıştır ve  
binanın türüne ve binada bulunan kişi sayısına göre minimum 
hava değişim oranlarını zorunlu kılmıştır (örneğin ASHRAE 
62.1 Havalandırma gereklilikleri). Otomatik bir sistem, trafikten 
ve sanayiden kaynaklanan kirlilik seviyeleri düşük olduğunda 
daha fazla dış hava sağlayabilir ve kirlilik seviyeleri arttığında 
gereken minimum havalandırma oranlarına geri dönebilir.

Soluduğumuz hava sağlığımızı ve verimliliğimizi etkiler; bu nedenle hassas 
debi kontrolü her çalışma alanında kritik öneme sahiptir. İyi tasarlanmış 
değişken hava hacmi (VAV) sistemleri, uygun miktarda taze havanın 
beslenmesini ve alandaki kirli havanın kontrollü bir şekilde uzaklaştırılmasını 
sağlar. Belimo, özel gereksinimlere göre uyarlanabilen VAV kontrolörleri ve 
motorlar sunar: VAV-Compact ekonomik ve hepsi bir arada bir çözümdür;  
ofis binaları, oteller, hastaneler ve diğer konut dışı binalarda kullanım 
amacıyla değişken ve sabit debi sistemleri için tek bir cihazda bir araya 
getirilen bir motor, kontrolör ve sensördür. VAV-Universal’ın modüler yapısı, 
oda otomasyon sisteminin belirttiği debiyi kontrol eden yüksek kaliteli bir  
fark basınç sensörüne sahip bir VRU kontrolöründen oluşur (örneğin oda 
sıcaklığı veya hava kalitesi kontrolörü).

TALEP KONTROLLÜ HAVALANDIRMA İÇİN VAV ÇÖZÜMLERİ

İÇ HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM SENSÖRLERİ

Ölçülemeyen şey kontrol de edilemez. Belimo, sıcaklık,  
bağıl ve mutlak nem, entalpi, çiğ noktası, CO� ve VOC’nin hassas  
bir şekilde ölçülmesi için geniş bir mahal ve kanal sensörleri yelpazesi 
sunar. Bu yelpaze aktif ve pasif sensörler içerir. Kanal sensörleri, 
NEMA 4X/IP65 gerekliliklerini karşılayan sağlam bir tasarıma 
sahiptir. Aktif mahal sensörleri, akıllı telefon kullanılarak Belimo 
Assistant uygulaması ile devreye alınabilir ve arıza tespiti 
yapılabilir. Hassas olmalarına ek olarak Belimo sensörleri,  
kısa cevap süresine ve düşük sapma oranına sahiptir ve  
uzun süreli stabilite sağlar. 

FİLTRE İZLEME İÇİN BASINÇ SENSÖRLERİ VE ANAHTARLARI

Filtreler, mahallere sağlanan havanın dışarıdan veya resirkülasyon 
havasından gelen ince toz ve patojenler gibi kirletici maddelerle 
kirlenmemesini sağlamaya yardımcı olur. Sağlıklı iç hava sağlamak  
ve enerji tasarrufu yapmak için, filtre bakımı kapsamındaki değişimler 
planlı zaman temelinde değil, kullanım temelinde gerçekleştirilmelidir. 
Belimo’nun hava basıncı anahtarları, sabit hava basıncı debisi olan 
sistemlerdeki filtreleri izlemenin uygun maliyetli ve güvenilir bir yoludur. 
Talep kontrollü havalandırma için değişken hava hacmine sahip 
sistemlerde çözüm, fark basınç sensörüdür. 

BELIMO ENERGY VALVE™ 

Beslenen havanın doğru şekilde şartlandırılması, sağlıklı 
iç hava için son derece önemlidir. Bu, aynı zamanda 
enerji verimliliğini de optimize ederek sağlanabilir. Ödüllü 
Belimo Energy ValveTM, motor, debi sensörleri ve küresel 
vana ile yapay zekayı birleştiren Belimo inovasyonlarına 
dair mükemmel bir örnektir. Bu kombinasyon, düşük delta 
T sendromunu çözmek ve ayrıca debi ve güç kontrolü 
sunmak için PI kontrolünün ötesine geçer. 

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ VE NESNELERİN 
İNTERNETİ PLATFORMLARIYLA SORUNSUZ 
ENTEGRASYON

Dijital iletişimin ünitelere ve ekipmanlara entegre 
edilmesi, her yerden kontrol edilebilen, izlenebilen  
ve bakımı yapılabilen yenilikçi HVAC çözümleri 
oluşturmada esneklik sağlar. Belimo ürünleri, RS485 
veya TCP/IP* temelinde Modbus ve BACnet açık  
iletişim protokollerini destekler. Belimo’nun Nesnelerin 
İnternetine hazır ürünleri, Bina Yönetim Sistemi 
bağlantısına ek olarak modern bina Nesnelerin İnterneti 
platformlarına bağlanabilir ve böylece sensör ölçüm 
değerlerini dijital ekosisteme aktarmak için girişler 
sunarak ekstra I/O noktasından tasarruf sağlar. 

ÇEŞİTLİ KOŞULLAR İÇİN DAMPER MOTORLARI
Damper motorları, HVAC sistemlerinin sağlıklı ve güvenilir 
bir şekilde çalışması için gerekli olduklarından, sağlıklı iç 
hava açısından son derece  önemlidir.  Bunlar, hava 
girişinde uygun miktarda dış hava sağlar ve klima santrali 
içerisinde besleme, dönüş ve resirkülasyon havasını kontrol 
eder. Mahale yakın yerlerde, talebe ve hava girişlerine bağlı 
olarak uygun miktarda temiz hava sağlayarak istenen debi 
düzenini sağlar. Belimo damper motorları, düşük güç 
tüketimi sağlar ve ekstrem HVAC uygulamaları için hızlı 
modellerin yanı sıra doğrudan bağlantılı, rotary veya lineer 
hareket ile kapsamlı bir tork aralığı sunar. 
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CChhaarraacctteerriisseedd ccoonnttrrooll vvaallvvee wwiitthh tthheerrmmaall
eenneerrggyy mmeetteerr,, cceerrttiiffiieedd ffoorr hheeaattiinngg
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mmoonniittoorriinngg ffuunnccttiioonn,, 22--wwaayy,, iinntteerrnnaall tthhrreeaadd,,
PPNN 2255

•• NNoommiinnaall vvoollttaaggee AACC//DDCC 2244 VV
•• CCoonnttrrooll mmoodduullaattiinngg,, ccoommmmuunniiccaattiivvee,, hhyybbrriidd
•• FFoorr cclloosseedd ccoolldd aanndd wwaarrmm wwaatteerr ssyysstteemmss
•• FFoorr mmoodduullaattiinngg ccoonnttrrooll ooff aaiirr--hhaannddlliinngg aanndd
hheeaattiinngg ssyysstteemmss oonn tthhee wwaatteerr ssiiddee
•• EEtthheerrnneett 1100//110000 MMbbiitt//ss,, TTCCPP//IIPP,, iinntteeggrraatteedd
wweebb sseerrvveerr
•• CCoommmmuunniiccaattiioonn vviiaa BBAACCnneett,, MMooddbbuuss,, BBeelliimmoo
MMPP--BBuuss oorr ccoonnvveennttiioonnaall ccoonnttrrooll
•• PPooEE ((PPoowweerr oovveerr EEtthheerrnneett)) PPoowweerr ssuuppppllyy
ppoossssiibbllee
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TTyyppee DDNN RRpp
[[""]]

GG
[[""]]

VV''nnoomm
[[ll//ss]]

VV''nnoomm
[[ll//mmiinn]]

VV''nnoomm
[[mm³³//hh]]

kkvvss tthheeoorr..
[[mm³³//hh]]

qqpp
[[mm³³//hh]]

qqss
[[mm³³//hh]]

qqii
[[mm³³//hh]]

QQ''mmaaxx
[[kkWW]]

PPNN

EV015R2+MID 15 1/2 3/4 0.42 25 1.5 2.8 1.5 3 0.015 350 25
EV020R2+MID 20 3/4 1 0.69 41.7 2.5 4.8 2.5 5 0.025 585 25
EV025R2+MID 25 1 1 1/4 0.97 58.3 3.5 8.1 3.5 7 0.035 815 25
EV032R2+MID 32 1 1/4 1 1/2 1.67 100 6 11.4 6 12 0.06 1400 25
EV040R2+MID 40 1 1/2 2 2.78 166.7 10 17.1 10 20 0.1 2330 25
EV050R2+MID 50 2 2 1/2 4.17 250 15 25 15 30 0.15 3500 25

kvs theor.: Theoretical kvs value for pressure drop calculation
qp = Nominal flow
qs = Highest flow
qi = Lowest flow
Q'max = Maximum thermal output (q = qs, ΔΘ = 100 K)
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