


KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS Havuz Nem Alma Santralleri kapalı havuz mahalleri ve nem alma ihtiyacının olduğu özel yerlerde rutubetin alınması için özel 
olarak tasarlanmıştır.
Kapalı yüzme havuzlarında  nem oranının VDI 2089 ‘a göre  %40-%64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin 
üzerine çıkması ortamda virüs , bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların oluşumunu ve çoğalmasını arttırır.  Bununla birlikte 
metal ve ahşap yüzeylerde yoğuşan klorlu su korozyon etkisi yaratarak hasara neden olur. Bu olumsuz etkileri ortadan 
kaldırmak, nem alma ile yani  nem değerlerinin konfor şartlarında   tutulması ile mümkün olmaktadır. 
KLS Havuz Nem Alma Santralleri kapalı havuz mahalleri ve nem alma ihtiyacının olduğu  yerlerde rutubetin alınması ve daha 
sağlıklı yaşam alanları yaratmak için özel olarak dizayn edilmiştir. 

ÖZELLİKLER
DIŞ HAVA MUTLAK NEM  VE  HAVA DEBİSİ  KONTROLÜ İLE YÜKSEK VERİMLİLİK 
MEKANİK SOĞUTMA İLE MİNİMUM ENERJİ SARFİYATI VE İŞLETME MALİYETİ
MİKROİŞLEMCİLİ TAM OTOMASYON 
TAZE HAVA ORANINI  İHTİYACA UYGUN OTOMATİK AYARLAMA

Cihazlarda ısı borulu ( heat-pipe )  ısı geri kazanım eşanjörü kullanımı ile  verimlilik artarken enerji  sarfiyatı ve işletme maliyetleri  
minimum seviyelere düşürülmüştür.
 Havuz suyu sıcaklığı ve ortam sıcaklığı arasındaki fark arttıkça buharlaşma azalmaktadır.  Bu nedenle KLS Havuz Nem Alma 
Santrallerinde konfor sıcaklık şartı belirli bir band yada su sıcaklığına bağlı ayarlanan minimum fark olacak şekilde otomatik 
olarak set edilebilir özelliktedir.
 İç ortam konfor şartlarına göre dış havanın daha düşük mutlak neme sahip olduğu iklim koşullarında nem alma işlemi taze hava 
ve oransal damperler kullanılarak yapılmaktadır. Bu durumda kompresör devre dışı kalmakta ,elektrik tüketimi düşmekte ve 
sistem verimliği yükselmektedir.
İç ortam konfor şartlarına göre dış havanın daha yüksek mutlak neme sahip olduğu iklim koşullarında nem alma işlemi mekanik 
soğutma ile yapılmaktadır. Bu durumda set edilen konfor sıcaklığı su sıcaklığına göre önceden belirlenen band içinde kalmak 
şartıyla arttırılarak buharlaşan su miktarı azaltılmakta ve dolaylı olarak kompresör yükü azaltılmaktadır. Böylece elektrik tüketimi 
düşmekte ve sistem verimliliği yükselmektedir.
 Mikroişlemcili tam otomasyon ile cihaz çalışma modu ve taze hava ihtiyacı dış hava ve iç havanın mutlak nem değerine göre 
otomatik olarak belirlenmektedir.
 Emiş ve üflemede kullanılan plug fanlar ve hız kontrol cihazları ile gerçek zamanlı debi kontrolü yapılabilmekte, enerji verimliliğine 
yönelik fonksiyonlar sırasında değişen sistem basınçlarında da sabit debi sağlanabilmektedir.  Değişen taze hava ihtiyacına göre 
(seyircili/seyircisiz) cihaz otomatik olarak hava debisi oranlarını ayarlayabilmektedir.
 Evaporatör önünde kullanılan by-pass damperi ile değişken soğutma yüklerinde  bile kompresör duraksamadan sorunsuz 
çalışabilme özelliğine sahiptir.
 Yüksek verimli , scroll tip hermetik kompresörlü soğutma devresi kullanılmaktadır
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Hücre Yapısı
Kls Havuz Nem Alma Santrallerinde hücre,özel çekilmiş alüminyum profiller , ara profiller ve paneller ile yapılmaktadır.Karkasın 
sızdırmazlığı ve birleştirilmesi özel tasarlanmış elektrostatik toz boyalı alüminyum köşeler ile sağlanmaktadır.Panel ile karkas 
arasında EPDM conta kullanılmaktadır.
 Dış ortamda çalışan santraller ek bir çatı ile donatılmaktadır. 

Profil
Alüminyum profiller yüksek basınçlara dayanıklı olup ,özel olarak çekilmiş ve 1.8 mm et kalınlığındadır. Dış ortamlarda korozyona 
uğramaması için elektostatik fırın boyalı yapılmaktadır. İstenildiğinde çelik sactan mamul profiller kullanılmaktadır.

Panel
Havuz nem alma santral panelleri , standart ölçülerde çift cidar olarak kayayünü izolasyonlu 40 mm veya 60 mm kalınlığında 
üretilmektedir. Dış yüzeyleri RAL 9002 renginde koruyucu polifilm kaplı boyalı sac , iç yüzeylerde havuz ortamında bulunan klora 
karşı koruma sağlamak için epoksi toz boyalı sac veya paslanmaz sac kullanılarak üretilmektedir.
   

Kapı
Havuz nem alma santrali üzerinde bulunan fan,filtre,nemlendirici hücrelerine ve bakım için istenen boş hücrelere çift cidarlı servis 
kapıları monte edilmektedir. Tüm fan hücrelerinde kilitli kapı kullanılmaktadır. Sızdırmazlığı sağlamak için özel şekillendirilmiş saclar 
kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak kapılarda gözetleme camı ve hücre içerisinde aydınlatma kullanılmaktadır.

İzolasyon
70 kg/m³ yoğunlukta kayayünü izolasyon kullanılmaktadır.

Damperler
Aerofil yapıda zıt yönlü çalışan alüminyum kanatlar ve alüminyum malzemeden mamul profillerden oluşan kasadan imal edilmekte-
dir. Sızdırmazlığı sağlamak için kanat kenarlarında conta kullanılmaktadır. Kanatların hareketlerini sağlayan plastik dişliler kaset 
içerisinde gizlidir. Damperler servomotor ile kontrol edilmektedir.

Aksesuarlar
Aydınlatma , gözetleme camı, atış ve emiş ağızlarında esnek bağlantı ,manometre, bakım şalteri , sifon, yağmur koruma, santral 
çatısı

Filtreler
KLS Havuz nem alma santrallerinin kesitinin tamamı uluslararası standartlara uygun olarak filtre geçiş alanı şeklinde 
kullanılmaktadır. Filtreler kasetli olup ,kolay takılıp sökülebilir şekilde monte edilmektedir. Filtre hücrelerinde servis kapısı 
bulunmaktadır. Opsiyonel olarak aydınlatma ve gözetleme camı kullanılır.

Fan ve Motor
Aspiratör ve vantilaör fanı olarak debi kontrollü, direk akuple ,motorlu , yüksek verimli , plug fanlar kullanılmaktadır. Fanlar  
motorları ile birlikte koruma sacı ile donatılmıştır. Fan motorları IP53 veya IP54 koruma sınıfında , 3 fazlı-50 Hz-380 Volt’dur. 
Motor devirleri frekans invertörleri ile kontrol edilmektedir. Fan hücresi açıldığında otomatik devre kesici standart olarak 
bulunmaktadır.

Evoparatör Kondenser Kompresör Devresi
Direk genleşmeli evaporatör ve kondenser serpantinleri bakır boru alüminyum kanatlı , klora karşı epoksi boyalıdır. Serpantinler 
üzerinden geçen hava hızı 2,5 m/s’yi geçmeyecek  ve maximum yüzey alanı oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Uzun ömürlü, 
sessiz çalışan  hermetik tip scroll kompresörler  kullanılmaktadır. Soğutma devresinde , kurutucu, gözetleme camı, termostatik 
genleşme valfi,solenoid valf,likit vanası,alçak yüksek basınç prosestatı, kompresör emme basma vanaları standart olarak 
bulunmaktadır.



Isıtıcı Serpantin
Klorun aşındırıcı etkilerini ortadan kaldırmak için epoksi toz boyalı, bakır boru alüminyum kanatlı olarak imal edilmektedir.

Elektirikli Isıtıcı
İsteğe bağlı olarak kapasiteye göre 1 - 2 veya 3 kademeli olarak imal edilmektedir. Merkezi  ısıtma siteminin devre dışı olması 
durumunda veya mevsim geçişlerinde kullanılmaktadır

Isı Geri Kazanım Serpantini  ( Heat-Pipe) 
Kapalı devre klora karşı epoksi toz boyalı heat-pipe serpantini ve içine şarj edilmiş ısı iletim gazı ile yüksek verimli  ısı geri kazanım 
sistemi kullanılmaktadır.

Otomasyon
Kontrol Sistemi standart/opsiyonel fonksiyonları
Dış hava ve iç ortam mutlak nem değerleri takip edilerek mekanik soğutma ile nem alma ve taze hava ile nem alma fonksiyonları 
arasında otomatik geçiş.
Taze hava ile nem alma sırasında cihaz içindeki basınç kayıplarını azaltmak için kullanılabilecek nem alma damperi yönetimi.
Aşırı yüklerde kapasite düşürerek yada evaporatör by-pass damperi yönetimi ile kesintisiz mekanik soğutma çalışmasının 
sürdürülmesi.
Cihaz çalışma-durma işi, terminal üzerinden, zaman aralığı kullanılarak, harici bir sayısal girişle yada opsiyonel bilgisayar ile 
mümkün olabilmektedir.
Aspiratör ve vantilatör hava debileri, fan girişindeki “orifice” basıncı ölçülerek yapılabilmektedir. Böylece giriş sıcaklığına bağlı 
değişen hava yoğunluğu da göz önünde bulundurularak gerçek hacimsel debi büyüklüğü kontrol edilebilmektedir. Bu sayede 
sistem çalışırken filtrelerin kısmi kirlenmeleri nedeniyle artan basınç kayıpları anında algılanarak istenilen debinin sabit tutulması 
sağlanabilmektedir.
Cihaz vantilatör debisi sabit tutulurken aspiratör debisi mahal statik basıncı ile yönetilebilmektedir.
Sıcaklık kontrolü, nem kontrolü ve yaz-kış modu kontrolu otomatik yada manüel seçimlerle yapılabilmektedir.
Enerji tasarrufu, hijyen v.b. sebeplerle ısıtma, soğutma ve debi kontrollerinin ayarlanabileceği gece çalışma modu tanımlanabilir.
Tüm kontroller On-OFF, P, PI yada PID olabilmektedir.
Standart kontroller emiş yada üfleme verilerine göre seçilebilmektedir.
Sıcaklık kontrolü için ayar değeri kompanzasyonu (örneğin dış hava sıcaklığına bağlı) yapılabilmektedir.
Kontrol noktasından bağımsız olarak üfleme sıcaklık alt-üst limitleri oluşturulabilmektedir. (şok etkisini azaltmak, yoğuşmayı 
önlemek v.b nedenlerle)
Isı geri kazanım üniteleri ve by-pass yönetimi kontrol edilebilmektedir.
Damper yönetimi ile “free cooling / free heating” (entalpik yada sıcaklık kontrollü), yoğuşma önleme, yapılabilmektedir.
Tüm sensör değerleri (dış hava sıcaklığı, egzost edilen iç ortam sıcaklığı ve nemi, emiş sıcaklığı ve nemi, şartlandırılmış hava 
sıcaklığı ve nemi) izlenebilmekte ve sistem otomasyonu için veri üretebilmektedir.
Kullanılan tüm filtrelerin (4 adet standart ve ısı geri kazanım filtresi) kirliliği ayrı ayrı algılanabilmekte ve alarm bilgisi üretilebilmek-
tedir.
İstenilen debinin sağlanamaması halinde (tıkanma, arıza, aşırı kirlenme nedeniyle)  alarm bilgisi üretilebilmektedir. 
4 farklı günlük program ile haftanın yedi gününün programlanabilmektedir (sıcaklık, debi, on-off)
Ek bir donanımla bilinen haberleşme dilleri ile (Modbus, BACnet, v.b) bina otomasyon sistemlerine entegre edilebilmektedir.
Tüm sistem opsiyonel olarak temin edilen merkezi bir bilgisayara bağlanarak, yönetilebilir, kayıt tutturulabilir, alarm bilgileri 
ve/veya çalışma raporları SMS, e-posta ile raporlanabilir,  internetten ulaşılabilir.
Son kullanıcı arayüzü görsel animasyon ve logoların kullanılabileceği renkli, dokunmatik terminal ile yönetilebilir.
Sesli ve görsel alarm bilgileri verilebilmektedir.
Her bir ekipman tek tek çalıştırılarak test edilebilir.
Belirli sayıda her türlü alarm bilgisi hafızada tutulur. (Fark basınç anahtarları, termik, sensör, acil durdurma, v.b.)
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Kapalı yüzme havuzlarında iç ortam konfor şartı 30 °C ( KT) / %50 Rh ( Bağıl Nem ) değerlerinde kabul edilmektedir. Mekanik 
soğutma ile nem alma gereği olduğu hallerde havuz suyunun buharlaşma miktarını azaltmak üzere önceden tanımlanan bir 
değer kadar konfor sıcaklığı otomatik olarak arttırılır. 
Psikrometrik diyagram üzerinde iç ortam konfor noktası referans alınır . Referans noktasına ve  dış hava şartlarına göre cihaz 4 
farklı çalışma modunda çalışabilmektedir.

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ ÇALIŞMA PRENSİBİ

1.Dış Hava Sıcaklığı Soğuk ve Nem Oranı Düşük ( Konfor noktasına göre )
Dış hava mutlak nem değeri  13,3 gr/kg dan  ve   kuru termometre sıcaklık değeri iç ortam konfor şartı olan 30 °C den daha 
düşük  ise cihaz 1.çalışma modunda çalışmaktadır. 
B oransal damperi devrededir , kompresör/ler devreden çıkar. Nem alma işlemi B oransal damperi  devrede iken nem oranı 
düşük dış hava ve  iç ortam havasının karıştırılması ile gerçekleştirilir.   Isıtma heat-pipe ile yapılır, gerekli olur ise son ısıtıcı ( 1) ile 
takviye edilir. 
 

(1)Isıtıcı , (2) Kondenser , (3) Isı Geri Kazanım ( Heat-Pipe ) , (4) Evaporatör , (5) Kompresör
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2.Dış Hava Sıcaklığı Sıcak ve Nem Oranı Düşük ( Konfor noktasına göre )
Dış hava mutlak nem değeri 13,3 gr/kg dan daha düşük ,  kuru termometre sıcaklık değeri iç ortam konfor şartı olan 30 °C den 
daha yüksek ise cihaz 2.çalışma modunda çalışmaktadır. 
B oransal damperi devrededir ve düşük nem oranına sahip dış hava ile iç ortam havası karıştırılarak nem alma işlemi için kullanılır. 
Dış ortam sıcaklığı iç ortam sıcaklığından daha yüksek olduğu için heat-pipe fiziksel olarak çalışmaz.Yüksek sıcaklık ve düşük nem 
özellikli  dış ortam şartlarına hakim iklim bölgelerinde    soğutma devresi heat-pump olarak çalışabilen  sistem kullanılır.  ( 2 )   nolu 
serpantin ile soğutma yapılarak  ortam sıcaklığı düşürülür. Nem alma işlemi kuru ve ( 2 ) nolu serpantin ile soğutulmuş dış hava 
ve iç ortam havasının  B oransal damperi ile karıştırılması sonucu gerçekleştirilir.

(2) Isıtıcı , (2) Kondenser , (3) Isı Geri Kazanım ( Heat-Pipe ) , (4) Evaporatör , (5) Kompresör

3.Dış Hava Sıcaklıklığı Düşük  ve Nem Oranı Yüksek  ( Konfor noktasına göre )
Dış hava mutlak nem değeri 13,3 gr/kg dan daha yüksek ,  kuru termometre sıcaklık değeri iç ortam konfor şartı olan 30 °C den 
daha düşük ise cihaz 3.çalışma modunda çalışmaktadır. 
B oransal damperi devreden çıkar.  A oransal damperi ve kompresör/ler devrededir.  Taze hava ihtiyacı A oransal damperi ile 
sağlanır. Dönüş havasının ısı enerjisi önce  heat-pipe ile geri kazanılarak soğutulur daha sonra ( 3) nolu serpantinden 
(evaporatörden) geçirilerek nemi alınır. İhtiyaç duyulan taze hava nemi alınmış mahal havası ile karıştırılıp heat-pipe ile kazanılan ısı 
enerjisi geri verilir , ( 2 ) numaralı serpantinden (kondenser) geçirilerek ısıtılır  ve mahale gönderilir. Gerekli olur ise son ısıtıcı ( 1) 
ile takviye edilir. 
 

(3) Isıtıcı , (2) Kondenser , (3) Isı Geri Kazanım ( Heat-Pipe ) , (4) Evaporatör , (5) Kompresör
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