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Partikül Maddeler için Oda Havası Temizleyici Kriterleri 

Çeviren: Doç. Dr. M. Zeki Yılmazoğlu 

Nordic Ventilation Group'tan öneri; 

Giriş 

Oda havasındaki partikül madde konsantrasyonunu azaltmak için taşınabilir hava temizleyicileri 

kullanılabilir. Önemli miktarda viral materyal küçük damlacıklar veya havada asılı küçük parçacıklar 

(aeresoller) gibi davranan kuru damlacıklar olarak yayıldığından, iç ortam havasındaki patojenlerden 

kaynaklanan enfeksiyon riskini de azaltabilirler. Bu viral partiküller, havanın ünite içinde resirküle 

edilmesi ile portatif hava temizleyicileri kullanılarak oda havasından uzaklaştırılabilir. Güvenli ve 

etkili olması için hava temizleyicinin belirli performans kriterlerini karşılaması gerekir. Bunlar, ozon 

veya hidrojen peroksit üretirlerse, güvenlik endişeleri oluşturabilirler. 

 

Bunun için aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır: 

• Temiz hava dağıtım miktarı (CADR) 

• Gürültü 

• Enerji verimliliği 

• Hava temizleyicisinin konumu 

• Kirletici madde üretimi (ozon oluşumu gibi, hava temizleyicinin iç hava kalitesi üzerindeki olası 

olumsuz etkisi). 

• İşletme 

• Servis ve bakım 

Genel bilgi 

Hava temizleyici, tüm yasal gereklilikleri karşılamalı ve Avrupa Birliği veya ulusal otoriteler 

tarafından elektriksel güvenlik açısından onaylanmış olmalıdır. Ünitenin güvenli ve etkili 

performansını gösteren veriler, üçüncü taraf testlerinden elde edilmeli ve bir üçüncü taraf 

sertifikasyon kuruluşu tarafından sağlanmalıdır. Eurovent Certita Certification (1) ve (2) tarafından 

işletilen bir sertifika programı örneği. 

Temiz hava dağıtım miktarı (CADR) 

"Temiz hava dağıtım miktarı - CADR", odaya temizleyici tarafından sağlanan, belirli kirletici 

içermeyen hava debisidir. Ünite içerisindeki hava debisi ve belirli bir kirletici (genellikle partikül 

madde) için ünitenin giderme (filtreleme) veriminin çarpımı olarak elde edilebilir. Temizleyicinin 

giderme verimi ile ilgili olarak, partikül madde için en kritik boyut 0,3-0,5 μm'dir. 
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Parçacık giderme verimi, ünitenin çıkışında ölçülen ortalama parçacık konsantrasyonlarının girişte 

ölçülen ortalama konsantrasyonuna oranının birden çıkarılmasıyla hesaplanır. 

CADR, diğer herhangi bir kirletici için de ifade edilebilir. Eurovent Certita Sertifikasyonu aşağıdaki 

kirleticileri tanımlamıştır (2): 0,3 µm ila 0,5 µm partiküller, 1,0 µm ila 2,0 µm partiküller, 3,0 µm ila 

5,0 µm boyutlu partiküller, Aseton, Asetaldehit, Heptan, Toluen, Formaldehit, Staphylococcus 

epidermidis, Aspergillus niger ve Fel-D1 kedi alerjeni. 

Odaya yerleştirilen üniteler için temiz hava dağıtım miktarının (CADR) odada bulunan genel 

kirletici seviyesi üzerindeki etkisi, odanın büyüklüğüne ve havalandırma miktarına (dış hava) 

bağlıdır. 

İç mekan havasındaki viral partiküllerde anlamlı bir ek azalma elde etmek için havalandırma miktarı 

1 ACH'tan büyük olan odalarda CADR (0,3 - 0,5 µm partikül boyutu için ölçülmüştür),  

havalandırma sistemi (2) tarafından sağlanan taze hava miktarından 2 kat daha fazla olmalıdır. Bu 

temiz hava dağıtım miktarı, kirletici konsantrasyonunu %70 oranında azaltır. Daha düşük 

havalandırma miktarına sahip odalarda (1 ACH'den düşük) temiz hava dağıtım miktarı en az 2 ACH 

olmalıdır. 

 

Örneğin: 

Oda hava hacmi 200 m
3
 ve hava değişim miktarı 3 ACH ise, etken CADR, 2x3x200 m

3
/h = 1200 

m
3
/h = 333 L/s veya daha fazla olmalıdır. 

Konut kullanımı için, İsveç Astım ve Alerji Derneği CADR = 4 x (havalandırma miktarı) 

önermektedir (3). Dış hava havalandırma miktarı 0,5 ACH olduğunda CADR 4x0,5 ACH = 2 ACH 

olmalıdır. 

15 m
2
 zemin alanı ve 2,7 m yüksekliği olan ve tasarım havalandırma miktarı 0,5 ACH olan bir yatak 

odasında CADR 4x2,7x15x0,5 = 81 m
3
/h = 22,5 L/s olmalıdır. 

 

Havalandırma ve hava temizleyicinin iç mekanda üretilen kirletici madde konsantrasyonu üzerindeki 

birleşik etkisi, CADR ve havalandırma miktarının toplamıdır. 

Gürültü 

Temizleyicinin ürettiği gürültü genellikle cihaz tarafından üretilen ses gücüyle ifade edilir. Odadaki 

ses basıncı seviyesi, ses gücüne ve odanın akustik özelliklerine bağlıdır. 

Etkin hızda çalışan temizleme ünitesinin ses gücü, odada aşırı ses basıncı seviyelerine neden 

olmamalıdır. Ses basıncı seviyesi çok yüksekse, kullanıcı temizleyiciyi kapatabilir veya daha düşük, 

daha az etkili bir hıza düşürebilir ve bunun sonucunda mahaldeki kirletici madde seviyeleri 

artacaktır. Tipik bir odadaki ses basıncı seviyeleri (emilim yaklaşık 10 m
2
-sab), ünitenin ses gücü 

seviyesinden birkaç (1-3) desibel daha düşüktür. Ses basıncı seviyesi ulusal olarak düzenlenen 

seviyeleri aşmamalıdır ve tipik olarak yatak odalarında 30dB (A), oturma odalarında 35 dB (A), tekli 

ofislerde 35 dB (A), peyzaj ofislerinde 40 dB (A) ve sınıflarda 35 dB (A) (CEN 16798-1 (4) Cat II) 

olmalıdır. 

Ses basıncı değerleri, ünitenin etkili temiz hava dağıtım miktarı (CADR) için test edilmeli ve 

belirtilmelidir, böylece kullanıcılar öngörülen temiz hava dağıtım miktarında ünitenin beklenen 

akustik performansını bilirler. 

Enerji verimliliği 

Hava temizleyicinin enerji verimliliği, ilgili standart test temel alınarak rapor edilmelidir ve elektrik 

gücü birimi başına hava debisi, W başına L/s veya W başına m
3
/saat olarak tanımlanır. Eurovent 
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Certita Sertifikasyon aralığı tarafından kullanılan sınıflar; A sınıfı> 13 m
3
/h/W ile E sınıfı <2 m

3
/h/W 

arasıdır. 

Hava temizleyicisinin konumlandırılması 

Performans testinde, hava temizleyicisi genellikle test odasının ortasına yerleştirilir. Test odasında 

homojen bir konsantrasyon elde etmek için bir karıştırma fanı kullanılır. Temizleyici odaya hava 

akışı engellenecek şekilde veya test koşullarında beslemeden dönüşe kısa devre olacak şekilde 

yerleştirilirse, pratik uygulamalardaki temizlik etkinliği test sonucuna göre azalabilir. Bundan 

kaçınmak için temizleyici, mobilya veya duvarların amaçlanan hava akış modelini bozmayacak 

biçimde odaya yerleştirilmelidir. 

Kirletici madde üretimi (yan ürün) 

Temizleyici, temizleme sürecinde elektrik kullanıyorsa, örneğin fotokataliz, elektrostatik filtreler, 

UV-A veya UV-C lambaları ve plazma / iyonizasyon üniteleri, ozon seviyeleri hakkında bir test 

raporu da olmalıdır. Hava temizleyicinin temiz hava dağıtım miktarının ölçüldüğü test odasında ozon 

seviyeleri 0,05 ppm'nin altında olmalıdır. Potansiyel olarak zararlı yan ürünlerin ölçülen sonuçları 

talep üzerine sunulmalıdır. Hassas kişilerin (örneğin astımlı veya alerjisi olanlar) 0,05 ppm'den daha 

düşük O3 konsantrasyonlarında bile semptomları olabileceği unutulmamalıdır. Ozon aynı zamanda 

diğer iç mekan kimyasal reaksiyonlarının da bir tetikleyicisidir ve ozonla başlatılan bu reaksiyonların 

ürünleri genellikle insan sağlığına reaksiyona girenlerden (öncülerden) daha büyük bir tehdit 

oluşturur. 

 

ASHRAE'nin hava temizleme ile ilgili konum belgesi (5), önemsiz olmayan (herhangi bir elektrikli 

cihazın yayabileceği önemsiz bir miktardan daha fazla) ozon emisyonunun bir risk oluşturduğu 

sonucuna varmaktadır. Sonuç olarak, hava temizleme amacıyla ozon reaktivitesini kullanan cihazlar, 

insanların bulunduğu alanlarda kullanılmamalı ve çalışmalarının bir yan ürünü olarak ozon yayan 

cihazlar, emisyonlar önemsiz değilse son derece dikkatli kullanılmalı ve ozon üretmeyen 

alternatiflerle değiştirilmelidir. 

ABD EPA, halihazırda mevcut bilimsel kanıtların, halk sağlığı standartlarını aşmayan 

konsantrasyonlarda, ozonun iç mekan hava kirliliğini kontrol etmede genellikle etkisiz olduğunu 

gösterdiği sonucuna varmıştır (6). 

Birleşik Krallık Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Komitesi, hava temizleme cihazlarının 

incelemesi (7), hava temizleme cihazlarının uygulanmasının, yetersiz havalandırılan alanlarda 

havadan bulaşma risklerini azaltmak için yararlı bir strateji olabileceği sonucuna varmıştır. Ayrıca, 

hava temizleme cihazlarının halihazırda yeterince havalandırılan alanlarda sınırlı faydası olduğunu 

ve belirli riskler tanımlanmadıkça yeterince havalandırılan binalar için gerekli olmadığına da dikkat 

çeker. 

İşletme 

Temizleyici, bulunduğu odaya uygun bir fan hızında kullanılmalıdır. Çoğu hava temizleyici, ünitede 

toz ve diğer kirleticileri toplar. Üreticinin talimatlarına göre bakım yapılmaz veya değiştirilmezse 

filtre veya toplama plakaları bir koku ve kirletici kaynağı olabilir. Her durumda, üreticilerin 

talimatlarına kullanıcılar tarafından uyulmalı ve üniteleri veya filtreleri temizlerken ünitenin 

bakımını yapanları korumak için uygun önlemler alınmalıdır. 
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Servis ve bakım 

Filtreler gibi yedek parçalar kolayca bulunabilmeli ve kolayca değiştirilmelidir. Bileşenlerin 

değiştirme periyodunun talimatları dahil olmak üzere işletme ve bakım bilgileri mevcut olmalıdır. 

Hava temizleyicinin kullanılmış filtre üniteleri, bakım personeli tarafından kullanılan koruyucu 

giysiler ve solunum maskeleri ile birlikte tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir. 
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