
2017 yılında Nijerya’da organize edilen Mega Clima Nigeria fuarına 
katıldıktan sonra Doğu İklimlendirme, Afrika pazarına verdiği önemin 
gereği olarak bu sefer tasarımcılara yönelik tanıtım semineri düzenledi.

DOĞU İKLİMLENDİRME NİJERYALI 
TASARIMCILARLA BULUŞTU

DOĞU İLE NEFES ALAN MEKÂNLAR

s. 2

Yaz; aynı zamanda seminer, toplantı ve yeni projelerin mevsimiydi. 
Nijerya seminerinin hemen ardından yurt içi ziyaretleri ile yazı 
aktif bir şekilde bitirdik. 

Önümüzdeki dönemde, cihaz bakımlarının yapıldığı ve yeni 
projelerle nefes alındığı birçok yerde sonbaharı yaşayacağız. 
Tüm takipçilerimize; serinleyen havaların dinginliğinde yenilendiği 
sağlık dolu bir sonbahar diliyoruz.

süreli yayınıdır.

s. 7

HAZİRAN/TEMMUZ/AĞUSTOS 2018-3

Kaya Palazzo Resort & Casino  - K.K.T.C.

Four Season dergimizi yayınlama kararı alırken her mevsimi 
siz değerli dostlarımızla yaşayalım istedik. Şu an okuduğunuz 
3. sayımızda yaz aylarının enerjisine yakışır bir verimlilikle 
geçirdiğimiz fuar, proje ve etkinliklere yer verdik. 
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ESSİAD ile yapılan protokol gereği 6 öğrenci ve şahsi olarak başvuran 
öğrenciler arasından seçilen 11 öğrenci olmak üzere toplam 17 öğrenci 
zorunlu stajını yaz ayları boyunca Doğu İklimlendirme fabrikasında 
gerçekleştirdi.

DOĞU İKLİMLENDİRME EĞİTİME 
DESTEĞE DEVAM EDİYOR

s. 1

DOĞU İKLİMLENDİRME'NİN
 WEB SİTESİ YENİ YÜZÜ İLE
 YAYINA GİRDİ
DOĞU İKLİMLENDİRME web sitesi www.doguiklimlendirme.com artık yeni 
yüzü ile yayında!

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için yeniliklerle dolu web sitemiz 
tamamlandı. Bir süredir titizlikle güncellemesi devam eden sitemiz, sizlere 
daha iyi hizmet sunabilmek, bilgileri daha anlaşılabilir ve ulaşılabilir kılmak 
amacıyla güçlü bir alt yapı üzerinde oluşturuldu. Ayrıca tüm cihazlarla ve 
tarayıcılarla uyumlu çalışacak şekilde tasarlandı.  

Sitemizden DOĞU İKLİMLENDİRME’nin zengin ürün gamını, ürünlere ait detaylı 
bilgileri, seçim tablolarını, teknik çizim ve montaj şemalarını görüntüleyebilir, 
firma hakkında haberlere ve kurumsal bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca tüm 
katalog, kitap, belge ve yayınları da indirebilirsiniz. 

Birçok bölümü için güncellemeleri tamamlanan yeni web sitemizin 
geliştirilmesine önümüzdeki günlerde de devam edilecektir.

Yenilenen sitemizi beğeneceğinizi umuyor,  ihtiyacınız olan bilgilere kolay ve 
anlaşılabilir şekilde ulaşabileceğinize inanıyoruz.



EĞİTİME DESTEK 
Doğu İklimlendirme bu yıl da üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. Yaz döneminde toplam 17 

lisans ve ön lisans öğrencisine staj imkânı tanıyarak eğitimlerine destek oldu.

ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) 
ile yapılan protokol gereği 6 öğrenci ve şahsi olarak 
başvuran öğrenciler arasından seçilen 11 öğrenci olmak 
üzere toplam 17 öğrenci zorunlu stajını yaz ayları boyunca 
Doğu İklimlendirme fabrikasında gerçekleştirdi. İzmir’de 
bulunan Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi gibi üniversitelere ek olarak, Erciyes 
Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi gibi 
farklı şehirlerde bulunan toplam 10 üniversitenin makine 
mühendisliği ve endüstri mühendisliği lisans öğrencileri ile 
meslek yüksekokulu iklimlendirme ve elektronik bölümü ön 
lisans öğrencileri fabrikamızda eğitimlerini tamamlamış 
oldu. Öğrenciler stajlarını AR-GE, planlama, üretim ve 
satış bölümlerindeki mühendislerin kontrolü altında 
tamamlayarak ayrıldı.
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FUAR/YURT DIŞI EĞİTİMLER

DOĞU İKLİMLENDİRME 
EĞİTİME DESTEĞE
DEVAM EDİYOR



2017 yılında Nijerya’da organize 
edilen Mega Clima Nigeria fuarına 
katıldıktan sonra Doğu İklimlendirme, 
Afrika pazarına verdiği önemin gereği 

olarak bu sefer tasarımcılara yönelik 
tanıtım semineri düzenledi. 

Seminer, 10 Temmuz Salı günü 
Nijerya’nın en büyük şehri ve 
eski başkenti Lagos’ta Nijeryalı 
projecilere yönelik gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 30 mekanik tasarımcının 
katıldığı seminerde firmamızın 
ihracat müdürü Nazar Bugubay, 
firma ve ürünlerimiz ile ilgili 
sunumunu gerçekleştirdi. Yoğun 
ilgi gören seminer yaklaşık 3 saat 
sürdü ve soru cevap kısmı ile 
son buldu. Seminerin ardından 
tüm katılımcılarla birlikte akşam 
yemeğinde günün yorgunluğu atıldı. 

İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği) Üniversite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu 14 numaralı toplantısını 
Doğu İklimlendirme’nin ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirdi. 29 Haziran’da toplanan ve İş Geliştirme Müdürümüz Süleyman 
Kavas’ın da üyesi olduğu komisyon, gündem maddelerini görüştükten sonra komisyon üyeleri fabrikamızı gezdi. Ekipman ve 
cihaz üretim tesisleri ile DIN 1946/4 standardına göre oluşturulan 1a Resirküle Laminar Akışlı Tavan Simülasyon Laboratuvarı 
misafirlerimizin beğenisini kazandı. Fabrikamızdaki toplantı ve teknik gezinin ardından komisyon Kordon’daki akşam yemeği ile 
gününü tamamladı.

DOĞU
İKLİMLENDİRME 
NİJERYALI 
TASARIMCILARLA 
BULUŞTU
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FUAR/YURT DIŞI EĞİTİMLER

İSKİD ÜSİB TOPLANTISI DOĞU 
İKLİMLENDİRME’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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SEKTÖR

KURUMSAL FABRİKA 
ZİYARETLERİ
Kırklareli Üniversitesi Yapı İşleri kontrolörleri ve yurt dışı 
bayilerimiz haziran, temmuz ve ağustos ayları içinde 
fabrikamızı ziyaret ettiler. 
Kırklareli Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı 
mühendislerinin ziyaretinde, özellikle klima santrallerinin debi 
ve basınç kaybı testleri yapıldı. Ayrıca firma ve ürünler ile ilgili 
yapılan sunumların ardından fabrika gezisi yapıldı.
Yaz ayları ihracat bölümümüz için çok yoğun geçti. Haziran 
ayında Pakistan’daki iki ilaç firmasının proje departmanları 
fabrikamızı ziyaret etti. Misafirlerimiz özellikle laminar 
akışlı tavan üniteleri ve hijyenik klima santralleri hakkında 
incelemelerde bulundular. Ayrıca fabrikamız bünyesinde 
bulunan 1a Resirküle Laminar Akışlı Tavan Simülasyon 
Laboratuvarımız konusunda da bilgi aldılar. 
Temmuz ayında İsviçre, Avusturya ve Pakistan bayilerimiz, 
ağustos ayında ise Polonya ve İran bayilerimiz fabrikamızı 
ziyaret ettiler. Bayilerimize ziyaretleri sırasında yeni ürünler 
ile ilgili bilgi verilirken yeni pazarlar ve satış olanakları 
değerlendirildi. Özellikle Avrupa’daki bayilerimiz Four Home ev 
tipi ısı geri kazanım cihazı ile Four CFHR yüksek verimli çapraz 
akışlı ısı geri kazanım cihazları konusunda eğitim aldılar.

TARİHTEN BİLGİLER

Psikrometrik Diyagram

Eski Yunan medeniyetlerine kadar dayanan 
psikrometri alanındaki çalışmalardaki esas gelişme 
Rönesans döneminde Leonardo da Vinci, Galileo 
Galilei ve Evangalista Toriçelli’nin çalışmalarıyla 
başladı. Bu devirde sıcaklık basınç ve nem 
ölçümünün temelleri atılmış ve psikrometrinin alt 
yapısı oluşmuş oldu. 
İklimlendirme sektörünün başucu kaynaklarından 
olan psikrometrik diyagram ise ilk olarak 1904 
yılında Amerikalı mühendis Wills H. Carrier 
tarafından geliştirildi. Ancak Carrier’den önce 
psikrometrik hesapların yapılabilmesi için tablolar 
oluşturuldu. 1847 yılında Glasiher higrometrik 
tablolar adlı çalışmasını, 1900 yılında ise C.F. Marvin 
psikrometrik tablolar adı çalışmasını yayınladı. 
Her iki tablo da kuru termometre sıcaklığı, yaş 
termometre sıcaklığı, buhar basıncı vb. bilgileri 
içeriyordu. 
Carrier ise bu tabloları daha kullanışlı olan 
diyagram şekline getirerek hesapları ve 
psikrometrik prosesleri kolay anlaşılır bir biçime 
soktu. Carrier 1904 yılında geliştirdiği diyagrama 
higrometrik şema (hygrometric chart) adını verdi.
1908-1911 yılarında diyagram üzerinde 
birçok değişiklik yapıldı ve adı da değiştirilerek 
günümüzde kullanılan psikrometrik diyagram 
ortaya çıktı.  
Carrier’in diyagramından başka yıllar içinde 
sayısı 20’yi bulan farklı psikrometrik diyagram 
da oluşturulmuştur. Bunlardan en önemlisi 1923 
yılında Richard Mollier tarafından geliştirilen ve 
hâlâ kullanılan diyagramdır. 
Günümüzde de güncelliğini koruyan psikrometrik 
diyagram bilgisayar programlarının gelişimi 
ile yerini dijital ortamdaki muadil yazılımlara 
bırakmaya başladı.
 

Kaynak: 
1-https://flowtechinc.com/history-psychrometric-chart/
2-http://unitedtrades.org/psychrometrics-made-simple/
3- Psikrometri  1 Tarihçe Teori ve Uygulama, M. Haluk Sevel, Kasım 2014

Hazırlayan:  Süleyman KAVAS
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ÖZLEM ÖNDER SATIŞ ŞEFİ

Doğu’da çalışmak nasıl bir duygu?
Heyecan verici, çünkü her günü başka bir mace-
ra. Davlumbaz montaj ekibi olarak dışarıdan işi-
miz tekdüze olarak görünse de gelen farklı pro-
jeler sayesinde her gün yeni şeyler öğreniyoruz.

Hangi bölümde çalışıyorsunuz?
Davlumbaz montaj bölümünde ustabaşı olarak 
çalışıyorum.

Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
Bu yıl itibari ile 14 yılımı tamamlıyorum. 

Doğu’da bir gününüz nasıl geçiyor?
Tempolu ama bir o kadar da huzurlu bir çalışma 
ortamımız var. Davlumbaz montaj ekibi olarak 
tüm işleri verilen termin tarihinde yetiştirmek 
için özveri ile çalışıyoruz. Mesaiye kaldığımız 
günler de oluyor. Yorulsak da ortaya güzel ürünler 
çıktığında yorgunluğumuz bitiyor.

Doğu’da hikâyeniz nasıl başladı?
Doğu İklimlendirme ile ilk tanışmam 2004 yılı 
mart ayında oldu. O zaman bizimle çalışan Bekir 
Cansevdi’nin daveti ile işe başladım. O gün bu-
gündür aralıksız çalışıyorum.

Doğu deyince aklınıza gelen ilk 3 şey nedir? 
¬ Aile ortamı.
¬ Güven.
¬ En güzeli ise huzur.

ERDAL SOYLUER USTABAŞI

Doğu’da çalışmak nasıl bir duygu?
Doğu’da çalışmak benim için artık bir yaşam biçimi; kendimi bu-
raya ait hissediyorum. Dile kolay 14 yıldır Doğu ailesinin içinde-
yim. Bu süre içinde farklı birçok iş arkadaşı ile çalışma fırsatım 
oldu, bu sayede hem güzel dostluklar edindim hem de teknik ola-
rak kendime çok şey kattım. 

Hangi bölümde çalışıyorsunuz?
Firmamızın satış bölümü cihaz ve kanal ekipmanları olarak iki ayrı 
departman şeklinde yapılandırıldı. Ben ekipman satış bölümünde 
satış şefi olarak görev alıyorum. 

Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
14 yıldır Doğu İklimlendirme ailesindeyim.  

Doğu’da bir gününüz nasıl geçiyor?
Sabah 8’de başladığımız mesai 9’a kadar sakin geçerken bir anda 
başlayan telefon trafiğiyle günün nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. 
Bu tatlı yoğunluk gün bitimine kadar devam ediyor. İşim gereği, 
hem müşterilerimizle hem de üretim ve planlama bölümünde-
ki arkadaşlarımla sürekli iletişim halindeyim. Bu da günün büyük 
çoğunluğunu telefonda geçirmem anlamına geliyor. Bu yoğun-
lukta ekipman satış ekibi, en büyük destekçim olarak her zaman 
yanımdalar.  

Doğu’da hikâyeniz nasıl başladı?
2004 yılında gazetedeki ilanlarından iş bakıyordum. O zamanlar 
internet çok yaygın olmadığı için iş ilanları gazetelerde yer alı-
yordu. Bir gün Doğu İklimlendirme’nin gazetedeki iş ilanını gör-
düm ve başvurdum. İş görüşmesinin ardından sekreter olarak işe 
başladım. İlk işe başladığımda fabrikamız İzmir Alsancak’taydı ve 
şu an ki tesisimize göre oldukça mütevazi bir çalışma ortamı-
mız vardı. 1 yıl sonra satış bölümüne geçtim. Satış sorumlusu 
olarak başladığım satış kariyerime, ekipman satış şefi olarak de-
vam ediyorum. Bu 14 yıl boyunca Doğu İklimlendirme bana birçok 
değer kattı. İlk işe başladığımda sektör tecrübem bulunmuyordu. 
Şimdi ise güzel bir network edindim. Firmanın bu süre zarfındaki 
değişimine ve gelişimine de şahit olma fırsatı yakaladım. 

Doğu deyince aklınıza gelen ilk 3 şey nedir? 
¬ Sıcak bir ortam.
¬ Hareketli geçen 10 saat (5 gün).
¬ Sürekli değişim.





Doğu İklimlendirme olarak hem yurt 
dışı satışlarımızda ülkelerin kabul ettiği 
standartları karşılayabilmek, hem de 
ülkemizde ısı geri kazanımlı cihazların üretim 
ve satışını daha bilinçli yapılmasını sağlamak, 
bu alanda rekabet yaratıp ülkemizin enerji 
verimliliği yüksek olan cihazları kullanmasını 
teşvik etmek amacıyla, kendi bünyemizde EN 
308 laboratuvarı kurulumu yapılmaktadır.
EN 308 test standardı, temel olarak 3 
kısımdan oluşur; 
• Dış Kaçak
• İç Kaçak
• Oran Testleri (Termal Verim Testleri)
Bu makalemizde laboratuvarımızda testleri 
mümkün olacak bu 3 kısım hakkında bilgi 
vermeye çalışacağız.
1- TEST ESASLARI
Testlere tabi tutulmadan önce, cihazların 
temel parametrelerini belirleyebilmek adında 
cihazlar sınıflara ayrılır.
Kategori I: Reküperatörler 
(Havadan havaya ısı 
transferinin bir ısı değiştirici 
üzerinden gerçekleştiği 
cihazlar). 
Kategori II: Yardımcı 
bir ısı transfer akışkanı 
kullanılan cihazlar (Isı 
borulu ve su dolaşım 
serpantinli cihazlar).
Kategori III: Regeneratörler (Isının bir kütle 
üzerinde depolanıp daha sonra soğuk 
akışkana aktarıldığı cihazlar).
2- DIŞ KAÇAK TESTLERİ
Cihazın egzoz ve temiz hava tarafları 
birleştirilerek tek bir kanala bağlanır. Diğer 
giriş-çıkışları ise tam sızdırmaz tapalar ile 
körlenir. Burada dikkat edilecek konu ise 
kullanılacak hava kanalının tam sızdırmaz 
olmasının sağlanmasıdır.

Şekil 1. Four Season CFHR cihazı EN308 Dış 
kaçak testi test düzeneği

Şekil 1’deki deney düzeneğinde cihazın 
bir tarafı körlenmiş ve basınç sensörü 
bağlanmıştır. Sistem +/-400 Pa değer 
aralığında basınçlandırılarak, debimetreden 
değer okunur. Okunan hava debisi değeri dış 
kaçak debisini verir.
3- İÇ KAÇAK TESTLERİ
Cihazın egzoz hava tarafı, çıkış ucu körlenerek 
250 Pa basınçta basınçlandırılır. Temiz hava 
tarafının da bir ucu körlenir ancak bu hattın 

EN 308 TEST 
STANDARDINA 
GENEL BİR BAKIŞ

TEKNİK
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basıncının 0 Pa olması gereklidir. Bu değeri 
sağlayabilmek için temiz hava tarafına debisi 
ayarlanabilir küçük bir fan bağlanır. Teorik 
olarak iç kaçağı olmayan bir cihazda egzoz 
havası basınçlandırıldığında, temiz hava 
hattında atmosfer basıncından daha fazlası 
okunmamalıdır. Ancak bir miktar kaçak 
olacağı için bu hatta da basınç bir miktar 
yükselir ve bunun debi değerini saptamak için 
hattın basıncı atmosfer değerine ulaşılana 
kadar hava vakum edilir. Burada okunan 
değer iç kaçak miktarı olarak tespit edilir.

Şekil 2: Four Season CFHR cihazı EN308 iç 
kaçak testi test düzeneği
4- ORAN TESTLERİ
Oran testleri bünyesinde, cihazın üfleme 
sıcaklıkları, ısıl verimi gibi termodinamik 
değerleri ölçülür, aynı zamanda cihazın 
debi-basınç eğrisi değerleri tespit edilir. Bu 
testlerde şekil 3'te görülen deney düzeneği 

kullanılacaktır. Oran testlerinin 
belirli hava koşullarında yapılması 
gerekli olup EN 308 standardında 
bu değerler verilmiştir. Plakalı ısı 
değiştiriciler için, dış hava 50°C ve 
%80 bağıl nem, iç hava ise 25°C ve 
en fazla %30 bağıl nem koşulunda 
olmalıdır. Yoğuşma ısıl verimi 
arttıracağından test sırasında 
yoğuşma oluşması istenmez. 
Kuru ve yaş ısıl verimin aynı 
hesaplanması gerekmektedir. Bu 

koşullar dışında EN 308 standardı, “soğuk 
iklimler şartları” da tanımlamıştır. Bu tanıma 
göre dış hava -15°C alınmalıdır.
a) Debi-Basınç Değerleri
Bu deneyde harici fanlar kullanılmaz, cihazın 
kendi fanları çalıştırılır. Fanların çalıştırılmasını 
takiben, egzoz ve temiz hava hatlarının 
girişlerinde konumlandırılmış klapeler ile 
cihazın çalışacağı nominal cihaz dışı statik 
basınç değerinin oluşması sağlanır. Bu statik 
basınç koşulları altında cihazın egzoz ve 
temiz hava debileri ölçülür ve kaydedilir. Bu 
deneyler, farklı fan hızları için tekrarlanır ve 
cihazın debi-basınç eğrisi saptanmış olur.
b) Termodinamik Testler
Termodinamik değerlerin saptanmasında 
cihazın kendi fanları kullanılmaz. Cihazın egzoz 
ve temiz havası, harici debisi ayarlanabilir 
fanlar ile sağlanır. Cihaza nominal hava debisi 
sağlanır. Cihazın egzoz ve temiz hava fan 
debileri özellikle birbirinden farklı ise bu deney 
raporunda açıkça belirtilmelidir ancak bunun 
dışında ısı değiştirici verimi tespiti için egzoz 
ve temiz hava debileri eşit tutulur. Aradaki 
fark havanın farklı sıcaklıklardaki özkütlesinin 
farklı olmasından dolayıdır. Hacimsel hava 
debisi iki taraf için de eşit tutulması sağlanır.

Şekil 3: Four Season CFHR cihazı EN308 oran 
testleri test düzeneği

Bu koşullarda havanın debi, sıcaklık ve basınç 
değerleri sürekli kayıt altına alınır.
Isıl verim hesabı:

5- SONUÇ
İç ve dış kaçak debi değerlerinin cihazın 
imalatçı firma tarafından verilen nominal 
çalışma debisi değerlerinin %3’ü veya daha 
düşük olması gerekmektedir. 
Oran testlerinin yapılması için gerekli 
olan hava koşullarının laboratuvarda 
oluşturulması, test düzeneğinin en kritik 
noktasıdır. Kanalların hava ve ısı kaçağına 
karşı tam yalıtılmış olması gereklidir. Aksi 
taktirde okunan hava koşulları değerleri ile 
gerçekten cihaza giren değerler arasında 
fark olacaktır. Ayrıca kanalların dışında 
yoğuşma olmamasına da dikkat edilmelidir.
İkinci dikkat edilmesi gereken nokta ise 
hava debilerinin ölçme metodudur. Kanal 
yapısı ve uzunluğuna göre kanal içinde 
türbülanslar oluşacağından, okunan debi 
ve basınç değerleri bir aralık arasında 
dalgalanacaktır. Bu değerler +/- %5 
aralığında olduğu sürece aritmetiksel 
ortalaması alınabilir ancak dalgalanmanın 
bu sınırı aştığı durumlarda ölçüm metodunun 
değiştirilmesi, kanala düzeltici eklenmesi 
düşünülmelidir. Hava debisi tespiti için 
anemometre kullanılması önerilmez. 
Eğer kullanılacaksa da, anemometrenin 
fanının basınç direnci de hesaba katılmalı 
ve anemometrenin çapının kanala uygun 
olması gerekmektedir. Bu yöntem çok 
isabetli ölçüm yapamaz. Önerilen yöntem 
ise “venturi etkisi” kullanılmasıdır. Bunun 
için Doğu İklimlendirme laboratuvarında 
Venturi Tüpü kullanılmaktadır. Venturi 
tüpünün iki tarafındaki basınç değerleri, 
hassas elektronik basınç sensörleri 
ile ölçülüp anlık olarak kayıt altına 
alınmaktadır. Bu yönteme alternatif olarak 
ölçüm hunisinin istenilen çap ve uzunlukta 
hesaplanarak üretilmesi de düşünülebilir 
ancak bu yöntemde de uygulanacak imalat 
yöntemi önemlidir, sıvamanın hassas ölçü 
toleranslarında tutulması sağlanmalıdır.

Vefa ÇANKAYA
Makine Mühendisi / AR-GE Şefi

EN308, EN1886,
EN 13141-7, 
EN13779,
EN13053 testleri 
bu laboratuvarda 
yapılabilecektir. 
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İzmir Bayraklı’da yapımı devam eden Özel 
Tınaztepe Galen Hastanesi, 2018’in ikinci 
yarısında hizmete girecek. Yaklaşık 50 
milyon dolara mal olacak tesis toplam 
15.000 m² alanda ve 9 katta hastalarına 
şifa dağıtacak. Tesisin bodrum katlarında; 
ameliyathaneler, poliklinik hizmetleri, 
radyoloji bölümü, zemin ve üstündeki 
5 katı ise doktor odaları, idari bölüm, 
özel ve VIP odaları bulunuyor. Galen 
Hastanesi toplam 180 yatak kapasitesi 
ile hastalarına hizmet verecek.
Hastanenin hasta odaları ve poliklinikleri 
için 7 adet %100 taze havalı klima santrali, 
bir adet sığınak santrali, ameliyathaneler 

ve yoğum bakım üniteleri için ise 
9 adet VDI 1946/4 standardına 
uygun olarak seçilmiş hijyenik klima 
santrali kullanılmıştır. 
Hastanenin 6 adet ameliyathanesi 
için laminar akışlı tavan sistemi, 
diğer hijyenik alanlar için ise HEPA 
filtre kutusu ve ayarlanabilir kanatlı 
swirl difüzör verilmiştir. Projedeki 
diğer mahallere hava akışını yönlendirmek 
ve kontrol etmek amacıyla slot difüzör, 
anemostat, lineer menfez, VAV cihazı ile 
yangın ve duman damperleri de Doğu 
İklimlendirme imzasını taşıyor. 

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı 
sayısız hastaneye cihaz ve ekipman 
sağlayan Doğu İklimlendirme, Özel Galen 
Hastanesi’ni de referansları arasına 
katarak bir başarıya daha imza atıyor.

Kaya Holding A.Ş’nin 13. oteli olan Kaya Palazzo Resort & Casino, Kuzey Kıbrıs Girne’de 
bulunmakta ve 35.000 m²si kapalı olmak üzere toplam 65.000 m² alana yayılmaktadır. 
Tüm yıl boyunca açık olacak 5 yıldızlı otel, 2018 yılından itibaren misafirlerine hizmet 
vermeye başladı. 
Otel farklı konsepte sahip 37 m²den 300 m²ye kadar değişen büyüklükteki toplam 260 
odadan oluşuyor. Denize sıfır konumundaki tesis 2.000 m² özel platformlu iskelesi, 
özel pavilyonları ve kumsal alanları ile göz dolduruyor. Her türlü konforu 
sunan otel biri kapalı toplam 4 havuz ve 8 ayrı restorana sahip. 
Kaya Holding Girne Palazzo otel projesinde tüm havalandırma cihazları 
için Doğu İklimlendirme’yi tercih etti. Projedeki tüm ortamlarda 
ısıtma-soğutma amacıyla 24 adet ısı geri kazanımlı klima santralleri 
kullanılmıştır. Kapalı havuzun şartlandırması için ise ısı borulu ısı geri 
kazanım eşanjörüne sahip bir adet 5.500 m³/h debili havuz nem 
santrali projeye eklenmiştir.  Ayrıca mutfak alanlarında davlumbaz 
egzozları için birçok metal filtreli 
aspiratör ve taze hava fanları ile çözüm 
sunulmuştur. 
Ayrıca otelin ihtiyaç duyduğu menfez, 
panjur anemostat, difüzör, yangın ve 
duman damperleri, VAV ve CAV cihazları 
gibi tüm kanal ekipmanları da Doğu 
İklimlendirme tarafından temin 
edilmiştir. Bunlara ek olarak dairesel 
hava kanalı ve parçaları da projeye temin 
edilmiştir.  
Kıbrıs’taki birçok otel gibi Kaya Palazzo 
Resort & Casino da Doğu İklimlendirme 
ile nefes alıyor.
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