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Hakkımızda

2003

Bakü – Tiflis - Ceyhan Boru 
Hattı Terminalinde kurulan 
fabrikaların havalandırma 
sistemlerinin tasarım ve 
uygulaması.

1997

Kuruluş

2007

Rus Nükleer Fizik uzmanlarıyla 
birlikte, düşük salınımlı ısıtıcı-
ların (Güneş Dalga Boyunda) 
testleri ve laboratuvar çalış-
maları. ( Bu sistem %95 enerji 
tasarrufu sağlamakta ve halen 
yaygın olarak kullanılmaktadır )

2008

Firma tüm kaynaklarını 
ve enerjisini BES AR-GE 
Faaliyetleri için kullanmaya 
başladı.

Test ve Analiz Labora-
tuvarlarımızın revizyon ve 
modernizasyonu ile KOS-
GEB Araştırma ve Innova-
tion desteklerinin alınması.

2010

Isı iletim katsayısı 
yüksek ve düşük donma 
sıcaklıklarında çalışabilen 
kimyasal akışkanların, 
geliştirilmesi, üretim ve 
deneyleri. 

2011

Beyaz Enerji Sistemleri 
ile ilgili 3 farklı patent alın-
mış ve pek çok hastane, otel 
ve konut projesinde uygu-
lanmaktadır. En son kontrat 
bedeli 10 Milyon TL.’dir

2017

Üniversite, teknik 
kuruluş ve firmalardan 
yoğun tanıtım, 
seminer ve konferans 
talepleri alınmaktadır.

2018
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BES Konfor
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BES Ameliyathane Havalandırma
ve Hijyen Sistemleri

BES Isı Geri Kazanım
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BEYAZ ENERJİ SİSTEMLERİ

Asra Enerji  & Olgun Klima



Hakkımızda

Bazı Referanslarımız

KTÜ TIP FAKÜLTESİ - TRABZON
Ameliyathane Hijyen Sistemi

RAMADA OTEL - TRABZON
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

ZORLU GRAND OTEL - TRABZON
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

CLİNART HASTANESİ - TRABZON
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

NEW JASMİN OTEL - GİRESUN
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

CARREFOUR GENEL MERKEZİ - İSTANBUL
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

ARMADA REZİDANCE - TRABZON
Havuz Nem Alma Santrali

PARK DEDEMAN OTEL - TRABZON
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

FANTASİA OTEL - KUŞADASI
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

TRABZON HAVALİMANI
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

TURKCELL İLETİŞİM MERKEZİ - İZMİR
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

CEMİL USTA - TRABZON
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

AK İNŞAAT - TRABZON
Havuz Nem Alma Santrali

İBB İTFAİYE İSTASYONLARI - İSTANBUL
Havalandırma - Isıtma - Soğutma

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTI
Terminal Binaları Isıtma-Soğutma-Havalandırma



Beyaz Enerji Sistemi 

Beyaz Enerji Sistemi Nedir ?
Beyaz Enerji Sistemlerinin ana 

felsefesi, bilinen mühendisliği yeniden 
yorumlayarak, daha az enerji harcayan 
daha verimli sistemler geliştirmektir. Biz 
buna Beyaz Bakış Mühendisliği’de 
diyoruz.

Beyaz Enerji Sistemleri, yapıların 
elektro mekanik uygulamalar için ihtiyaç 
duyduğu enerji miktarını ve tesisat 
yoğunluğunu azaltmak hedefiyle 
yola çıktı. On yılı aşkın süredir “BEYAZ 
BAKIŞ” adıyla yürüttüğümüz ARGE 
faaliyetlerimiz bizlere bir çok benzersiz 
patent, çevreci ürün ve özgün proje 
kazandırdı

Bu ürün ve projeler, tüm çağdaş enerji 
yönetiminde verimlilik esaslarına, ilgili 
kalite standartlarına ve modern yapıların 

inşasıyla ilgili uluslararası yönetmeliklere 
tamamen uyumlu hale getirildi.

Bu gelişim, enerji tüketimini ve 
enerji tüketiminden kaynaklı çevre 
kirliliğini küresel bazda %75 oranında 
azaltabilecek potansiyele sahiptir. 

Projenin başlangıcında sadece klima 
santraliyle başlayan süreç soğutma, 
ısıtma, havalandırma, nem kontrolü, 
mikroorganizma ve iyon dengeleme 
sistemine kadar ilerleyen komple bir 
çözüm sistemi sunmaktadır.

Bu klima santrali, standart klima 
santrallerinin iki fan, iki basınç devresi 
ile yaptıkları işlevi, tek fan tek basınç 
devresiyle yapabilirken çok daha az enerji 
harcar.

Genel olarak toplam tüm bina enerji 
(HVAC)  yüklerinde  %40 civarında enerji 
tasarrufu sağlar. Özellikle eski verimsiz 
sistemlerin değişiminde %70’e kadar 
enerji tasarrufu yaptığı ispatlanmıştır. 

Bu sistem bilinen klima sistemlerine 
göre çok daha akılcı, A+7 sınıfında 
tasarruf yapan kompakt, sesiz ve bakım 
kolaylığına sahip bir sistemdir.

Bu sistem, Avrupa patent ofisinden 4 
dalda 4A en yüksek notu alan komple bir 
sistemdir.

BES, diğer klima sistemlerine göre 
çok önemli yenilikler ve standartlar 
getirmektedir.

Benzersiz mühendislik tasarımı sayesinde 
enerji tasarufunda A+5,6,7 ile rakipsizdir.

Enerji Verimliliği

Sistem ve ürünler, çeşitli patentlerle 
korunduğundan dolayı önemli bir rekabet 
avantajı sağlar. 

Tescil, Lisans ve Patent

Yatırım maliyetlerini artırmadığı gibi pek 
çok avantajlarıyla birlikte tüm yatırımı 
sistem ömrü boyunca 5 defa amorti eder.

Yatırım Kolaylığı

Bilinen Mühendisliği Yeniden Yorumladık...
Emsal projeler bazında, pazardaki en 

güçlü rakiplerinden %40 - 50 oranında 
daha az enerji tüketir. Mekanik sistem 
verimi toplamda %75 seviyelerindedir.

BES etiketli cihazların üretiminde 
kullanılan teknolojilerin üstünlüğü, 
yatırım maliyetlerinde önemli miktarda 
düşüş sağlar. Bu durum, kurulu 
sistem maliyetlerindeki tasarruflarla 
birleştiğinde rekabet şansı ve tolerasyonu 
büyük oranda artırmaktadır.

Beyaz enerji Sistemi kurulum ve 

yatırım maliyetlerini enerji tasarrufuyla 
maksimum 2 yılda geri öder.

Bu gün özellikle ameliyathaneler ve 
temiz odaların havalandırılması için  çok 
yüksek enerjiler harcanmaktadır. Hijyen 
kurallarında ki gereksiz çözümlerin 
yerine daha farklı çözümlerle %80 
enerji tasarrufu sağlayan, daha hijyenik 
ortamlar sağlamak mümkündür.

BES ile hem cihaz satışlarından hem 
de Patent satışlarından önemli ölçüde 
gelir elde edilmesi planlanmaktadır.



BES  Konfor Klima Santralleri
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Bilinen Mühendisliği 
Yeniden Yorumladık

BES Konfor Klima Santralleri, varolan 
mühendisliğin yeniden yorumlanması 
sonucu karmaşık olan klima sisteminin 
basit ve verimli hale getirilmesi ile ortaya 
çıkan bir üründür. Cihazın basit  olması 
enerji tasarrufunun yanında çok daha 
stabil çalışmasına imkan vermektedir.

Tek Fan,
Yüksek Enerji Tasarrufu

BES Konfor Klima Santralleri, normal 
klima santrallerinin yaptığı aynı işi bir fan 
kullanarak yapar. Normal sistemlerde bir 
fanın güce dönüşen verimi %65 seviye-
lerinde iken aynı işi yapmak için kullanılan 
2.fan toplamda %35 daha fazla enerji 
tüketmektedir.

Standart klima sistemlerinde ki fanın 
toplam iş verimi 0,65 X 0,65 = 0,42 
iken bu verim BES’te 0,65 tir. Sadece bu 
oran farkı bile BES’in diğer sistemlere 
göre %40’ın üzerinde verimli olduğunu 
göstermektedir.

Fandan kaynaklı   enerji tasarrufu  
%50-70 arasında değişirken tek fanın 
daha verimli olduğu gözükmektedir. Bu 

kazanç otomasyon yazılımıyla birlikte 
etkin bir çözüme ulaştırıldığında  ısıtma ve 
soğutma’da %40’a kadar enerji tasarrufu 
sağladığı ispatlanmıştır. Sistemin 
tamamında ise en az %40 dan başlayan 
verimlilik %61 e kadar ulaşmaktadır. 

Bu santraller, Chiller yada DX sistemi 
ile harmanlanıp, sistemin ihtiyacını 
karşılayacak optimal pompa-boru grubu 
ile birleştirildiğinde, en doğru çözüm 
sunulmuş olur. Beyaz Bakış, tam olarak 
bu mantalite ile çalışmaktadır.

Tek Basınç,
Yüksek Verimlilik

BES konfor klima sisteminde tek 
fan kullanıldığından tek basınç devresi 
vardır. Bundan dolayı ısı geri kazanım 
cihazlarındaki basınç kayıpları hesaba 
katılmaz. Benzer cihazlara göre yaklaşık  
%50 daha az basınç kayıplarıyla aynı işi 
yapar. Klasik sistemde 1500 Pa basınçlık 
bir sistemde aynı işi BES santrali ile  750 
- 900 Pa basınçla yapabilmektedir.

Tak
Çalıştır

Sessiz
Çalışma

kg

Küçük ve
Hafif

A +7

A+7
Enerji Tasarrufu

Patentli
Ürün

Nakliye ve
Montaj Kolaylığı

Çift Etkili Isı Geri
Kazanım Sistemi

Tek Fan

Yüksek Kalitede 
Havalandırma

Tek Basınç
Devresi

Otomasyon
Sistemi



BES Konfor Klima Santralleri

Benzersiz  Özellikleri İle 
Standart  Klima  Santrallerinin  Çok  Ötesinde...

kg

A +7

B
E
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A +7 Enerji Tasarrufu
% 70’e varan Enerji 
tasarrufu ile alanında 
rakipsizdir.

Çift Isı Geri Kazanım
Benzersiz Isı Geri 
Kazanım sistemi 
ile egzosdan dışarı 
atılan kirli havanın 
ısısı, emilen temiz 
havaya büyük oranda 
transfer edilir.

Tek Fanlı Sistem
BES Klima sisteminde 
diğer klimaların iki fanla 
yaptığı işlem tek fan ile 
yapılır. Böylece  çok daha 
az enerji harcar.

Tek Basınçlı Sistem
BES Klima santrallerinde 
tek fan kullanıldığından 
tek basınç devresi oluşur. 
Böylece sistemin basıncı 
ve tüm kayıplar minimize 
edilir.Kolay Kurulum

BES Klima sistemleri küçük 
ve demonte olduğundan 
nakliyesi ve kurulumu çok 
kolaydır.

Küçük ve Hafif
BES Klima Santralleri 
standart santrallerden 
daha küçüktür ve daha 
hafiftir. Bu özellikleri ile 
uygulama zorluğu olan 
projeler için benzersiz 
çözüm önerileri getirir.

Tek Fan

Dört İşlem Aspirasyon Vantilasyon Taze Hava Egzos



BES Konfor Klima Santralleri

Klima Santrali Elemanları
Enerji Tüketimlerinin Karşılaştırılması 

BES Konfor Klima Santrallerinde kullanılan bileşenlerin 
enerji tüketim oranları ayrı ayrı karşılaştırıldığında bile 
rakiplerinden çok daha az enerji tüketmektedir.

Bu mükemmel mühendislik sayesinde toplamda diğer 
klima santrallerine göre % 40 ile %70 arasında enerji 
tasarrufu sağlamaktadır.

Fan Motoru Enerji Tüketimlerinin
Rakiplerimiz İle Karşılaştırılması 

BES Klima santrallerinde tek fan kullanılmaktadır. 
Bu avantajlı durumdan dolayı fan motoru enerji tüketim 
oranları bakımından rakipleri ile karşılaştırıldığında 
minumum % 50 daha az enerji harcamaktadır. 

Kurulum Maliyeti Oranlarının
Rakiplerimiz İle Karşılaştırılması 

BES KLİMA SANTRALİ

DİĞER SANTRALLER

Klima Santralerinin
Alan ve Hacim Oranlarının Karşılaştırılması 

BES Konfor klima santralleri rakiplerine göre daha 
küçük, hafif ve az yer kaplamaktadır. Bu sayede özellikle 
uygulama zorluğu olan projeler için benzersiz çözüm 
önerileri sunar.

BES Klima santralleri  rakiplerine göre çok az daha 
enerji tüketmesinin yanında, kurulum maliyet oranları 
bakımından da rakiplerinin çoğundan daha ekonomiktir. 

KW / Saat  10.000 m3/h Santral 10.000 m3/h Santral 

KW / Saat 20.000 m3/h Santral 20.000 m3/h Santral 

DİĞER SANTRALLER

BES KLİMA SANTRALİ

KW / Saat  



BES Konfor Klima Santralleri

Karbon ayak izi, birim karbondioksit 
cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı 
miktarı açısından insan faaliyetlerinin 
çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Karbon ayak izi iki ana parçadan 
oluşur: doğrudan/birincil ayak izi ve 
dolaylı/ikincil ayak izi.

Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve 
ulaşım ( araba, uçak vs ) dahil olmak üzere 
fosil yakıtlarının yanmasından ortaya 
çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının 
ölçüsüdür.

İkincil ayak izi kullandığımız ürünlerin 
tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin 
imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili 
olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

BES Klima santralleri çevreci 
mühendislik tasarımı sayesinde, doğaya 
yaydığı  CO2 emisyon oranları çok azdır.

Karbon Ayak İzi 

Beyaz Bakış

BES Otomasyon ve Kontrol Sistemi

Enerji üreten sistemlerimiz BES gibi 
örnek uygulamalar ile daha az fosil ve 
nükleer yakıt tüketirken hidro elektrik 
sistemlerimizin enerji üretim yüzdeleri 
artacak olduğundan çevre kirliliği önemli 
ölçüde azalacaktır. Bu da dünyanın kendini 
yenilemesini daha kolaylaştıracaktır. Biz 
buna “Beyaz Bakış” diyoruz ve dünyanın 
da “kazan kazan” sistemi demesini 
umuyoruz.

Bizim felsefemize göre çocuklarımıza 
denizde elimizi yıkarken bile suyu 
tasarruflu kullanmamız gerektiğini 
öğretmeliyiz. Yoksa çocuklarımıza gaz 
maskeli bir dünya teslim etmek zorunda 
kalacağız.

Bir klima santrali ne kadar kaliteli malzemelerle bira araya getirilmiş olursa olsun, 
eğer iyi bir otomasyon sisteminden mahrum ise enerji verimliliği istenilen değerleri 
yakalayamaz. BES Klima Santralleri tek fanlı olmaları sayesinde yakalamış oldukları 
avantajı, sahip oldukları eşsiz otomasyon ile daha ileri bir düzeye taşımaktadırlar. 
Bu yeni nesil klima santrallerinde otomasyonun temel mantığı enerji tasarrufunu 
maksimuma çıkartmaktır.

Otomasyon programı temelde iki ana kritere göre hareket eder. Bu kriterler 
sıcaklık ve hava kalitesi değerleridir. Santralin klimatize etmiş olduğu hava, mahal 
için set edilmiş değerleri yakaladığı an otomasyon programı devreye girer. İnverter 
ve fana müdahale eder  ve tasarruf durumuna geçer. Standart donanımda var olan 
sensörler yardımı ile sürekli olarak hava hızlarını ölçer,  bu hızlara göre debileri tayin 
eder ve damper konumlarını ayarlayarak aktif bir kontrol sağlar. 

Klima santralinin havalandırdığı mahal (+) yada (-)  basınçta tutulmak istenebilir. 
BES Klima Santralleri, otomasyon programında yapılacak olan ayarlamalar ile 
mahalleri istenilen basınçta tutabilmektedir.

Santrallerimizde mevcut olan sensörler hassasiyet bakımından en üst düzeyde 
olup, minimum hata ile ölçüm yapılmasına olanak sağlamaktadır. Tüm sensörler  
saniyede 2 defa sistemten bilgi okuyup gerekli ayarları yapmaktadır. Bu durum 
sistemin en doğru şekilde çalışmasını ve enerji verimliliğinin artmasını sağlar. 

Tüm özellikleri gözönüne alındığında BES Klima 
Santrallerinin maliyeti SIFIR TL’dir.

Bazı projelerde, klima boyutunun küçük 
olmasından dolayı kazandırdığı ticari alan ile 
başlangıçta para bile kazandırır.



Steril Ortamların Hijyen Sorunu

Ameliyathanelerdeki  Havalandırma  ve  Hijyen 
Sistemlerine Yeni  Bakış  Getiriyoruz...

BES Ameliyathane
Havalandırma ve Hijyen Sistemleri

BES Hijyen Klima Santralleri hassas ve steril şartlar gerektiren 
ameliyathane, gıda, ilaç ve kimya endüstrileri, hava savunma sanayi, uzay 
ve havacılık endüstrileri gibi hijyen koşullarının gerekli olduğu tesislerin 
tamamında kullanılmaktadır.

Ameliyathanelerde veya yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon sonucu 
ölümle sonuçlanabilen bir çok olumsuzluk olduğu düşünüldüğünde bu hijyen 
santrallerinin ne kadar hayati öneme sahip olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

BES Hijyen Santrallerinde dört adet virüs güvenlik sistemi vardır. BES 
Hijyen Santrallerinin kullanıldığı ameliyathanelerde yapılan ölçümlerde, bu 
dörtlü güvenlik sistemi sayesinde, hijyen seviyesinin en üst düzeye çıktığı ve 
hiç bir mikroorganizmanın çoğalamadığı ispatlanmıştır.

BES Hijyen Klima Santralleri, dünyanın çözüm aradığı hastane mikrobu ve 
zararlı mikroorganizmaların bulaşma problemine çözüm sunmaktadır.



Ameliyathane Havalandırma ve Hijyen Sistemleri

A +7
Enerji TasarrufuA +7

Partikül Sayımı ve 
Lamba Uyarı Sistemi

İki Üfleme Bölgeli
Klima Sistemi

HEPA H14 ve ULPA U15
Filitrasyon Sistemi 

Havalandırma ve
Basınç Kontrolü

Sızdırmaz ve Eksiz
Gümüş İyon Kaplı Kanal

Nemlendirme ve Nem 
Kontrol sistemi

Virüs Öldürücü ve
İyon Dengeleme Sistemi

Kamera ve Hijyen
Validasyon Kayıt Sistemi

hijyenik ameliyathane ortamları

maksimum enerji tasarrufu

Enerji  
Tasarrufunda
Alanında
Rakipsiz...

Hijyen 
Problemlerine
Benzersiz
Çözümler...



Ameliyathane Havalandırma ve Hijyen Sistemleri

Standart klima santrallerinde tüm mahale aynı sıcaklıkta 
hava gönderilir. BES sisteminde ise hastaya gerekli 
sıcaklıkta hava üflenirken, ameliyat masasının dışına ise 
klima konforunda hava üflenmektedir. Hasta üzerinde hiçbir 
olumsuz etki oluşturmadan personelin daha verimli çalışması 
sağlanır. Personelde boyun tutulması, kireçlenme gibi 
problemlerin önüne geçilir. İki bölge arasında 4-6 0C arasında 
ısı farkı oluşturulabilir.

Bu özellik sayesinde mahale iki farklı debide hava 
üflenmektedir. Hasta üzerine üflenen 1.Bölgedeki havanın 
debisi ve basıncı, personele üflenen 2.Bölgedeki havanın 
debisi ve basıncından büyüktür. Bu farktan dolayı ameliyat 
masası üzerinden dışarıya doğru bir hava bariyeri oluşur. Bu 
bariyer sayesinde, personel üzerinden hastaya bulaşabilecek 
ve zarar verebilecek partikül ve mikroorganizmalar dışarıya 
doğru itilir ve hastanın üzerine gelmesi engellenir.

İki Bölge Basınçlı Klima SistemiA +7 Enerji Tasarrufu

İki Bölge Sıcaklıklı Klima Sistemi

A +7

BES Hijyen Klima santralleri tek fan tek basınç devresine 
sahip olduğundan dolayı benzer cihazlara göre yaklaşık  %50 
daha az basınç kayıplarıyla aynı işi yapar.. Bu sisteme diğer 
destekleyici aktörlerin de eklenmesi ile A+7’ye varan enerji 
tasarrufu elde edilir. Bir fanın güce dönüşen verimi %60-
65 seviyelerindeyken aynı işi yapmak için kullanılan 2.fan 
toplamda %35 daha fazla enerji harcamaktadır. İki fanın 
toplam iş verimi 0,65X0,65=0,42 iken BES te değer 0,65’tir. 
Sadece bu oran farkı %50’nin üzerindedir. Isı geri kazanım ve 
filitrelerdeki basınç kaybı sıfır kabul edildiğinden dolayı 600 pa 
ilave kazanç sağlanır. Toplamda diğer santrallere göre %40 ile 
%70 arası daha az enerji tüketir. 

Virüs Öldürücü ve
İyon Dengeleme Sistemi - Virüssafe

Klima sistemi ne kadar mükemmel olursa olsun 
ameliyathanelerde her zaman mikrop ve virüs bulaşma ihtimali 
vardır. Sadece ABD de yılda 60 bin hasta, hastanede kapılan 
mikroplardan dolayı ölmektedir. 

Virussafe hava temizleme sistemi ile; filtreye gerek kalmadan, 
biyolojik hava arıtma teknolojisi kullanılarak havaya yayılan 
parçalanmış moleküllerinin filtrasyonu sağlanır. Bu sistem, doğal 
ortamın yaptığı gibi, havada bulunan alerjen, virüs, küf gibi zararlı 
moleküllerin yapısını bozar ve süratle öldürür. Böylece ortamdan 
ya da klima santralinden bulaşacak olan her türlü mikro organizma 
büyük oranda yok edilir daha güvenli ve sağlıklı bir ameliyat ortamı 
sağlanır.

FONKSİYON 1.BÖLGE ( HASTA ) 2.BÖLGE ( PERSONEL )

ISITMA 24 . . 30 0C 21 . . 25 0C

SOĞUTMA 14 . . 20 0C 19 . . 25 0C

FONKSİYON 1.BÖLGE ( HASTA ) 2.BÖLGE ( PERSONEL)

HAVA HIZI 0,3 . . 0,5 m/sn 0,1 . . 0,3 m/sn
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HEPA H14 ve ULPA U15 Filitrasyon Sistemi

Nemlendirme ve Nem Kontrol Sistemi Partikül Sayımı ve Lamba İkaz Sistemi

Hijyen sistemlerinin filitrasyonu  çok önemlidir. BES 
sisteminde ameliyat masasının dışındaki 2.Bölgeye üflenen 
hava için HEPA H14 filtreler kullanılır. Bu filitreler virüs hariç 
diğer tüm mikro organizma ve mikropları yakalayabilir. 

Ameliyat masasındaki 1.Bölgeye üflenen hava için ULPA 
U15 filitre kullanılır. ULPA H15 filitrasyon sistemi, uzay 
teknolojilerinde ve mikro chiplerin üretildiği en yüksek klas 
seviyesi olan ortamlarda da kullanılmaktadır. ULPA U15 
sisteminden geçen hava, tamamen steril ve virüslerden 
arındırılmış olur.

ULPA H15 filtre on kat daha ince gözenekli olmasına 
rağmen dirençleri kabul edilen standartların yarı basıncına 
kadar düşürülmüştür. Klima fanında oluşacak basınç da 
düşeceğinden enerji tüketimi azalır.

Özellikle nemli bölgelerde yazın havanın daha da 
soğutulmasıyla mahalde nem miktarı %80’leri geçmektedir. 
Bunun yanında sistem basınçlandırmasını sağlamak oldukça 
zordur. Bu durum konforu bozduğu gibi her türlü mikro 
organizmanında çoğalmasını kolaylaştırır. Klasik  sistemlerde 
bu sorun ancak nem almalı prosesleri ile yapılabilir ki bu 
çözümde çok fazla harcamaktadır.

Beyaz Enerji Sistemi akıllı otomasyon evoparotör,  
havalandırma dizaynı ve otomasyonu sayesinde, yazın bile 
çift bölgeli klima çözümü ile en nemli ortamlarda bile asla 
nemi %60’ın üzerine çıkarmaz. Ses titreşim dalgaları ile suyun 
yüzey gerilimi yok edilir.  Bu sayede açığa su buharı çıkar. Bu su 
buharıda mahale giden havaya eklenir ve ortamın nem oranı 
ayarlanır. Bu nem kontrol sistemi çok az enerji harcamaktadır.

BES Hijyen Klima santralinde  gerekli miktarda taze hava 
dışardan mahale alınırken, mahalde bulunan kirli havada ısı 
geri kazanım cihazından ve iç içe kanallardan geçip dışarıya 
atılır.  Patentli olan bu iç içe kanal sistemi sayesinde %80’e 
kadar enerjiyi geri kazanır.

Ameliyathanenin basıncı devamlı olarak artı (+) basınçta 
tutulur. Bu durumdan dolayı ameliyathaneden dış ortama  
doğru basınç oluşacağından, dış ortamdan ameliyathaneye 
zararlı organizma, partikül, toz gibi materyallerin girmesi 
engellenir. İstenirse tek tuşa dokunarak, 30 sn gibi kısa bir 
sürede ameliyathanenin basıncı eksi (-) basınca düşürülebilir.

Tüm operasyonlar, sensörler ve otomasyon sistemleri 
sayesinde saniyede iki defa ölçüm yaparak gerçekleştirilir.

Havalandırma ve Basınç Kontrol Sistemi

Bütün önlemler ve iyi mühendisliklere rağmen zamanla 
filtrelerde patlak ya da kanallarda kaçaklar olabilir. Mahale 
üflenen havada bulunan partiküller sayılarak istenilen 
ameliyathane klasının karşılanıp karşılanmadığı devamlı olarak 
kontrol edilir.

Eğer istenilen klas sağlanıyorsa, kontrol panelinde yeşil 
lamba yanar ve ameliyathane personeli güvenle ameliyata 
başlar. Partikül seviyesi ve diğer parametrelerde belirlenen 
sınıra ulaşılırsa sarı lamba yanar. Ameliyathane kullanımı için 
riskli noktaya yaklaşılmış demektir. Aynı zamanda teknik 
servise ve hastane personeline bakım ve ikaz için bilgi gider. 
Eğer kırmızı lamba yanıyorsa, burada ameliyat yapılamaz 
demektir. Belirlenen sürenin sonunda ameliyathane lambaları 
otomatik olarak kapatılır.
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Kamera ve Hijyen Validasyon Kayıt SistemiGümüş İyon Kaplı Eksiz Hava Kanalları

Standart klima sistemlerinde genelde hava kanalları ekli, 
parçalı ya da flanşlı yapıldığından en iyi hava kanalı sisteminde 
bile %15 hava kaybı olmaktadır.  bu durum sistemde oluşan 
kaçaklardan dolayı mikropların rahatça sistem içinde 
dolaşmasına neden olur. Ayrıca klimatize edilmiş konforlu 
havanın mahale ulaşmasını engeller. 

BES Hijyen Klima Santrallerinde içi gümüş iyon kaplı 
eksiz hava kanalları kullanılır. Gümüşün mikro organizma 
öldürme özelliği vardır. Kanal içindeki virüs, mantar, bakteri, 
streptococcus, staphylococcus ve diğer patojenik mikro 
organizmalar gümüşle temas ettikten sonra, 3-4 dakika içinde 
ölmektedirler.

Biyokimyacı ve gümüş araştırmalarında öncülük yapan Dr. 
Harry Margraf‘ın, “Gümüş, sahip olduğumuz en kuvvetli mikrop 
öldürücüdür” sözü bu duruma açıklık kazandırmaktadır.

Yapılan ameliyatlarda gerek hastanın durumu gerekse de 
başka sebeplerden dolayı arzu edilmeyen sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde  olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’da  her 
ameliyatın kamera kayıtlarının yapılmasını istemektedir. Bu 
ileride doğabilecek hukuki süreçler için de gereklidir. 

Kamera ve Hijyen Validasyon Kayıt Sistemi ile ameliyat 
olan hastanın sadece ameliyat görüntüleri değil yılın herhangi 
bir saatindeki sıcaklık, partikül sayısı nem miktarı gibi verilerde 
kaydedilerek hastanın ameliyatla ilgili bütün verilere ulaşımı 
sağlanır.

Hastahanelerde hastaların çok uzun süreçlerde tedavi 
olma uğruna yeni hastalıklarla ya da vücüdunda oluşan yeni 
semtopmarla taburcu olduğunu görmekteyiz. İnsan ömrü 
uzasa bile pek çok değişik hastalıklarla yaşamak zorunda 
kalmaktadırlar. Şeker, kalp-damar hastalıkları, böbrek ve kanser 
gibi hastalıklar nerdeyse her iki kişiden birinde görülmektedir.

Bu hastalıkların tedavisinin bir kısmı ilaçla yapılsa bile bir 
kısmı için cerrahi müdahele gerekmektedir. Cerrahi müdahalede 
açık kesiklerden, cerrahi aletlerden, havalandırmadan veya 
personelden bulaşan virüs ve mikroorganizmalar çok daha 
güçlü yapıları ile hastayı enfekte etmektedir. Bundan dolayı 
doktorlar her hastaya inanılmaz oranlarda antibiyotik tedavisi 
uygulamaktadır.

Dünya sağlık örgütü ve devletlerin oluşturmuş olduğu 
ameliyathane ve yoğun bakım hijyenik sistemleri çok sıkı 
yönerge ve tebligatlardan oluşmaktadırlar. Buna rağmen bu 
işin en önde gelen ülkelerinde bile ( ABD - Almanya ) ameliyat 
sırasında kapılan mikroorganizmalar ve enfeksiyonlardan 
dolayı hastalar ölmektedirler. Bu sayı resmi rakamlara göre 
ABD’de 68-80 bin kişi arasındadır. Tüm dünyada yılda en az 
2 milyon insanın benzeri durumlardan dolayı öldüğü  tahmin 
edilmektedir.

BES Ameliyathane Hijyen Santrallerinde 4 ayrı 
hijyen güvenlik sistemi vardır. Bu dört aşamalı güvenlik 
sisteminden dolayı  hastaların enfekte olması ve mevcut 
mikroorganizmaların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi 
oldukça zordur.  Ayrıca bu sistem çevre dostudur. Karbon 
ayak izini %50’den fazla koruduğu için, insanların solunum 
sistemlerinde oluşan rahatsızlıklarıda giderir.

BES Ameliyathane Havalandırma ve Hijyen Sistemleri, dünyanın çözüm aradığı hastane mikrobu ve 
zararlı mikroorganizma bulaşma problemine çözüm sunmaktadır.
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BES Ameliyathane Hijyen Sistemlerinin kullanıldığı ortamlarda yapılan ölçümlerde;
hastane mikrobu MRSA, bakteri  ve hiç bir mikroorganizmanın çoğalamadığı ispatlanmıştır.



BES Havuz Nem Alma Santralleri

Kapalı Alanlarda Bulunan Havuzlardaki
Nem ve Isıtma Problemlerine Farklı Çözümler...

Havuz Nem Alma Santralleri
Kapalı yüzme havuzlarında nem, sıcaklık ve havuz kimyasalları farklı bileşikler 

oluşturarak nefes almamızı imkânsız hale getirir. Özellikle kapalı alanlardaki nem ve 
sıcaklık, havadaki oksijenin azalmasına zararlı gazların artmasına neden olur.

Havuz tipi nem alma santralleri havadaki bağıl nem miktarını kabul edilir makul 
seviyelere indirmeye yarar. Bağıl nemin uzun sürelerle %60’ın üzerinde olduğu 
durumlarda binanın bileşenleri üzerinde zarar verici etkilere yol açar. Havuz suyundan 
buharlaşan klor gazı yoğuşan su ile birleştiğinde aşındırıcı bir kimyasal olan hidroklorik 
asite dönüşerek binanın beton, çelik ve ahşap bölümlerinde korozyon ve yıpranmaya 
neden olur.

Kapalı havuzların iklimlendirilmesi ile kısa vadede havuz kullanıcıları için en ideal 
konfor ortamını sağlanırken uzun vadede yapının hasar görmesinin önüne geçilmeye 
çalışılır.

Klasik havuz nem alma santralleri bir tesiste en çok enerji tüketen cihazdır.  Bu 
fazla tüketimden dolayı yüksek faturalar gelirken, tesisler genellikle ya kapatılır ya da 
yüksek fatura ödemeye devam edilir. 

BES Nem Alma Santralleri benzerlerine göre çok daha az enerji harcayarak temel 
işlevleri yerine getirirken, mikroorganizma kontrol sistemiylede mantar, mikrop ve 
virüsleri temizleyerek ortamın sağlıklı olmasını sağlar.

İyon dengeleme sistemiyle ortamda iyon dengesini nötrlerken oluşan kokuları da 
azaltır.

BES Havuz Nem Alma Santrali, sınıfın da bilinen en az enerji tüketen , en basit 
işletilebilen,  son derece sessiz ve küçük ebatlarda çalışan  bir santraldir.  
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İki Ayrı Psikometri Prensibi

Tak
Çalıştır

Sessiz
Çalışma

kg

Küçük ve
Hafif

A +7

A+7
Enerji Tasarrufu

Patentli
Ürün

Nakliye ve
Montaj Kolaylığı

Kapalı havuz iklimlendirmelerinde 
istenen şartları sağlamak, konfor 
iklimlendirilmelerine göre her zaman 
zordur. Çünkü aynı anda birçok bileşenin 
kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunun 
yanında havuz suyu sıcaklığı ve mahal 
sıcaklığı da tasarımı belirleyen önemli 
etkenlerdir. 

BES Havuz Nem Alma Santralleri 
dünyada aynı anda iki ayrı psikrometri 
prensibiyle çalışabilen tek havuz nem 
alma santralidir. Bu sayede kompresör 
gücünden %40’a varan oranlarda tasarruf 
yapabilmektedir. Buharlaştırıcıdan nemi 

alınacak kadar hava geçerken nemi 
alınmayacak gereksiz hava operasyona 
sokulmadan yoğuşturucu tarafına 
geçer. Gereksiz havanın (gizli ve duyulur) 
ısısından kayıp olmadığı için yoğuşturucu 
ve sistem basıncıda düşeceği için 
kompresör enerji tasarrufu sağlar. 

Sistemde kompresör çıkışına konulan 
plakalı eşenjör ön yoğuşturucu olarak 
kullanılırken atık ısı boyler ya da havuz 
suyununu ısıtılmasında kullanılır. Bu atık 
ısı takriben havuz suyunun yarısını ya 
da boyler suyunun tamamına yakınını 
ısıtacak enerji tüketirken kompresör ve 

sistem basıncı daha da düşeceğinden 
enerji tüketimi de azalır. Atık ısı verimiyle 
üç ayrı kazanç sağlanır. Ayrıca son ısıtıcıya 
giren havanın ısısı 30 C0 yakın olduğu için 
neredeyse son ısıtıcıda enerji tüketimi 
çok az olur. Böylece dört farklı kazanç 
sağlanır.

Tüm bu özelliklerinden dolayı diğer 
nem alma santrallerine göre ihtiyaç 
duyduğu elektrik enerjisi yarı yarıya 
azalmaktadır. İstenirse kondenser ısısı 
havuz suyuna verilerek havuzun ısıtma 
ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanabilir.
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BES Havuz nem alma santralleri özel 
mühendislik çözümü sayesinde, iki fan 
kullanan klasik santrallerin yaptığı işi tek fan 
kullanarak gerçekleştirmektedir.

Bu olağanüstü mühendislik çözümü ile 
klasik santrallere göre fanlarda %50-70 
arasında enerji tasarufu sağlamaktadır. 

Tek Fan Sistemi

BES Havuz Nem Alma santrallerinde tek 
fan kullanıldığından sistemde tek basınç 
devresi oluşmaktadır. Bu sayede istenmeyen 
basınç kayıplarının önüne geçilmektedir.

Basınç kayıplarının minimize edilmesi ile 
nem alma santrali çok stabil ve çok verimli bir 
şekilde çalışabilmektedir.

BES Havuz nem alma santrallerinde 
tek fan ve tek basınç devresinin olması, 
santral içerisinde avantajlı bir çok yeniliğin 
yapılmasına imkan vermektedir.

Fan’dan elde edilen enerji tasarrufunun 
yanında diğer yenilikçi çözümler beraber 
değerlendirildiğinde; BES Havuz Nem Alma 
santralleri %61’e varan enerji tasarrufu 
sağlamaktadır.

Enerji maliyetlerinin yüksek 
olmasından dolayı, siteler ve havuzlu 
fitness salonlarının çoğu zaman havuzu 
kapattığı düşünüldüğünde, BES Havuz 
Nem Alma  santrallerinin değeri bir kat 
daha anlaşılacaktır.

Tek Basınç Devresi

A +7 Enerji Tasarrufu
A +7

BES’te tek fan ve tek basınç devresinden 
dolayı Isı Geri Kazanımdaki tüm basınç 
kayıpları sıfırdır.

Bu avantajdan dolayı iki adet Isı Geri 
Kazanımı seri bağlayarak verimi teorik olarak 
%99’a kadar çıkartmak mümkündür. İdeal ve 
uygulanabilir verim %80 - %93 arasıdır.

1. Isı geri kazanım klasik sistemlerde de 
bulunan plakalı sistemdir.

2. Isı geri kazanım sistemi patentli bize 
ait olan, kanal kanal içindeki ısı geri kazanım 
sistemidir.

Virüs güvenlik sisteminden dolayı Isı 
geri kazanım sisteminde mikroorganizma 
oluşması mümkün değildir.

Çift Etkili 
Isı Geri Kazanım Sistemi

Üstün Performans İçin Benzersiz Özellikler

Taşıyıcı Gövde : Aliminyum Profil

İç Saç :  Paslanmaz Çelik Saç - 304

Dış Saç : Boyalı Galvaniz

Ara Dolgu : D1 Sınıfı Yanmaz Poliüretan

Yoğuşma Tavası : Santal İçinde Konfigüre Edilmiş  - Paslanmaz Çelik Saç - 304

Çift Etkili Isı Geri
Kazanım Sistemi

( %80 - %93 )

Mikroorganizma-Mantar
Güvenlik Sistemi

Otomasyon 
Sistemi

Tek Fan Sistemi
(%50 - %70 )

Bypaslı Buharlaştırma
Sistemi

(%20 - %35) 

İyon Dengeleme
Sistemi

Tek Basınç
Devresi

Plakalı Isı Geri
Kazanım Sistemi

(%20 - %33 )

Son Isıtıcı Sistemi
(%33 - %50) 



Havuz Nem Alma Santralleri

Kapalı havuzlarda %60’ın üzerindeki 
nemlerde, havuzun az hava dolaşan 
köşelerinde mantarlaşmalar ve küfler 
meydana  gelmektedir.

BES Havuz Nem Alma santrallerinde 
Mikroorganizma - Mantar güvenlik sistemi 
ve İyon Dengeleme Sistemi beraber kullanılır. 
Bu sistemler sayesinde mahalde bulunan 
mantar, küf gibi olumsuzluklar yok edilir ve 
konfor en üst düzeye çıkartılır.

BES Havuz Nem Alma santrallerinde  
bugüne kadar yapılan uygulamalarda 
yüksek nemlerde bile santral, kanallar ve 
havuz mahalinde hiç bir zaman küf, mantar 
ve mikroorganizma oluşmadığı görülmüştür.

BES Havuz Nem Alma santralleri kendi 
tasarımından dolayı klasik sistemlere göre 
daha düşük kapasitede son ısıtıcı kullanır. 
Çünkü havanın yarısı buharlaştırıcıdan 
bypas edilir. Son ısıtıcıya gelen havanın 
sıcaklığı ortalama 28 - 31 C0 arasındadır.

Son ısıtıcıya gelen havanın ısısı 
mahale gitmesi gereken havanın ısısına 
yakındır.  Bu nedenle çok az bir enerji 
harcanarak mahale gidecek konforlu hava 
elde edilebilir.

Tüm bu akılcı çözümlerin sonucu 
olarak, BES Havuz Nem Alma santrallerinin 
son ısıtıcısı diğer klasik santrallere göre 
çok az enerji harcamaktadır.

Klasik nem alma santrallerinde; yazın 
nem alma, kışın nem alma, dış hava 
şartlarına bağlı nem kontrolü, taze hava 
ve gece modu gibi farklı çalışma modları 
vardır.

BES Havuz Nem Alma santrallerinde  
ise benzersiz mühendislik tasarımı ve 
yazılım ile tüm prosesler çok daha kolay 
yönetilmektedir.

Bu akılcı otomasyon sistemi sayesinde 
santral içindeki tüm elemanların uyumlu 
çalışması hedeflenmiştir. Bu sistem 
verimliliği artırırken maksimum enerji 
tasarrufu da sağlar.

BES Havuz Nem Alma santralindeki 
buharlaştırıcı  özel olarak tasarlanmıştır.

Bu tasarım sayesinde sadece ihtiyaç 
duyulan miktarda hava buharlaştıcıdan 
geçirilirerek soğutma / nem alma sağlanır. 
Nemi alınmayacak hava bypas edilerek 
yoğuşturucuya sokulmaz. Bypas edilen 
bu havanın ısısı, yoğuşturucuya girmediği 
için yaklaşık 7 C0  sıcaktır.

Bu sistem de kullanılan fan, kompresör, 
buharlaştırıcı (kondenser), yoğuşturucu 
ve son ısıtıcı kapasiteleri, klasik nem alma 
santrallerine göre daha küçüktür ancak 
aynı işlevi görürler. Bu özellikleri ile çok 
daha az enerji tüketir.

Kompresörün atık ısısını (yoğuşturma 
için gerekli ısıyı ), 1.plakalı yoğuşturucu 
olarak kullanır. Bu faydalı ısının Boyler 
suyunda veya havuz ısıtma suyunda 
kulanmasına imkan sağlanır.

1.yoğuşturuca ısının bir kısmı Boylere 
veya Havuz suyuna aktarıldığı için,  
2.Yoğuşturucuya gelirken zaten işin 
önemli bir kısmı yapılmış olur. Dolayısı ile 
2.yoğuşturucu gazın tamamını likit hale 
getirir. Gaz basıncı en düşük değerlere indiği 
için kompresörün enerji verimliliği en üst 
düzeye çıkar. COP, yaklaşık 4,80 - 5 olur. 

1.Plakalı yoğuştucudan elde edilen 
ısının kapasitesi ortalama bir tesisin boyler 
ısıtmasının tamamını sağlayabilir. Bu akıllı 
çözüm sayesinde enerjiden %20 - %33 arası 
verim sağlanır.

Mikroorganizma-Mantar
Güvenlik Sistemi

Son Isıtıcı Sistemi

Otomasyon  Sistemi

Bypaslı Buharlaştırma
(Evaparatör) Sistemi

Plakalı Isı Geri
Kazanım Sistemi



Havuz Nem Alma Santralleri

4500 m3/saat’lik BES Havuz nem alma santraline yapılan ilave opsiyonlar ve kombine çözüm ile  bütün sistem santrale entegre 
edilmiştir. Bu komple çözüm sayesinde; havuz suyunu ısıtma, havuz etrafını yerden ısıtma ve duş sıcak su ihtiyacı karşılanmıştır.

BES Santral Özellikleri : 4500m3 / saat Santral
Fanı 1,5 kw + Kompresör : 5,5 kw  = 7 kw
Tüm sistemim ısıtılması için ( serpantin son ısıtıcı dahil ) harcanan ısıtma gücü = 40 kw
10 adet güneş paneli 

Klasik Santral Enerji Tüketimi : 10-11 kw
Tüm sistemim ısıtılması için ( serpantin son ısıtıcı dahil ) harcanan ısıtma gücü = 85 kw

Kazan / Isı Pompası

Boyler

BES Havuz Nem
Alma Santrali

Güneş Enerji 
Panelleri

Nemli Dönüş Havası

Nemsiz
Üfleme Havası

Yerden
Isıtma

Kirli
Hava

Taze
Hava

Uygulanmış Örnek Bir Proje : 
BES Havuz Nem Alma Santralinin Yenilenebilir Enerji ile Entegrasyonu

•	 130 m2 havuz suyunun 28 C0  ısıtılması 

•	 550 m2 havuz etrafının yerden ısıtmasının sağlanması

•	 Havuzun duş sıcak su ihtiyacının karşılanması



Konfor Klima Santralleri  |  Ameliyathane Havalandırma ve Hijyen Sistemleri  |  Havuz nem Alma Santralleri  |  Isı Geri Kazanım Sistemleri

info@olgunklima.com

www.olgunklima.com

Kandil Sokak No : 19 

Değirmendere / Trabzon / TÜRKİYE

(0462) - 325 10 33

asrateknik@yahoo.com

www.asrateknik.com

beyazenerjisistemleri

TEKNOLOJİ VE ARGE

ASRA ENERJİ
ÜRETİM VE UYGULAMA 

OLGUN KLİMA

Trabzon TEKNOKENT  A311

Üniversite mh. Hastane Cd  / Trabzon / TÜRKİYE

BEYAZ ENERJİ SİSTEMLERİ

Asra Enerji  & Olgun Klima


