Hava kalitesi
Hava, atmosferi oluﬂturan gazlar›n kar›ﬂ›m›d›r ve canl›lar için hayati
bir öneme sahiptir. Atmosfer, yerküreyi saran gaz kütlesidir ve
kal›nl›¤› 150 km’yi bulmas›na ra¤men bunun sadece ilk 10 km
kadar› canl›lar›n yaﬂamas› için elveriﬂlidir.
Kuru hava yaklaﬂ›k olarak; % 78 azot, % 21 oksijen ve
% 1 karbondioksit, argon ve di¤er gazlardan meydana gelmektedir.
Nemli havada ise nem oran›na ba¤l› olarak de¤iﬂmekle birlikte
yer yüzeyine yak›n bölgelerde yaklaﬂ›k % 2 su buhar› bulunmaktad›r.
Hava, t›pk› su gibi kirlenebilen bir maddedir. Hava kirlili¤i modern
yaﬂam›n bir sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Kükürt oksitler,
azot oksitler, karbonmonoksit, organik maddeler, hidrokarbonlar,
havada as›l› kalabilen partiküller ve kurﬂun gibi a¤›r metaller genel
hava kirleticileridir. Atmosferimizdeki havay› kirleten yapay etmenler
ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:

Motorlu taﬂ›tlardan kaynaklanan hava kirlili¤i: Say›s› gün geçtikçe
artan otomobil, motorsiklet, gemi vb. motorlu taﬂ›tlardan ç›kan
egzoz gazlar›ndan kaynaklan›r. ﬁehirlerdeki hava kirlili¤inin neredeyse
yar›s›ndan sorumludur. Azot oksitler, karbonmonoksit ve çeﬂitli
hidrokarbonlar, egzozlardan ç›k›p havaya kar›ﬂarak atmosferimizi
kirletirler.

Is›nmadan kaynaklanan hava kirlili¤i: Düﬂük kalorili ve kükürt
oran› yüksek kömürlerin kullan›lmas› sonucu oluﬂan kükürt
oksitlerden meydana gelir. K›ﬂ›n yaﬂanan hava kirlili¤inin en büyük
sorumlusudur.

Sanayiden kaynaklanan hava kirlili¤i: Fabrikalarda baca filtresi,
ar›tma tesisi gibi yeterli çevre koruma tedbirlerinin al›nmamas›,
verimsiz ve yüksek kükürt oranl› yak›tlar›n kullan›lmas› gibi
sebeplerden kaynaklan›r.
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Hava Kalite ‹ndeksi (AQI)
Hava kirlili¤inin insan sa¤l›¤› üzerinde çok say›da olumsuz etkisi

taraf›ndan geliﬂtirilen standart formüller kullan›larak her kirletici

bulundu¤u bilinmektedir. Yaﬂad›¤›m›z ortam›n havas› ne kadar

için ayr› ayr› AQI de¤erlerine dönüﬂtürülür. Daha sonra bulunan

kaliteliyse hayat kalitemiz de o oranda artacakt›r.

de¤erlerden en yükse¤i, o güne ait AQI de¤eri olarak duyurulur.
AQI de¤erlerinin karﬂ›l›¤› olan sa¤l›k seviyeleri aﬂa¤›daki gibidir.

Hava Kalite ‹ndeksi (AQI - Air Quality Index) belirli bir bölgedeki

Çok iyi: AQI de¤eri 0-50 aras›ndad›r. Hava kalitesinin iyi, hava

havan›n kalitesini tan›mlamakta kullan›lan bir de¤erdir. AQI

kirlili¤inin çok az oldu¤u veya sa¤l›k riskinin bulunmad›¤› anlam›n› taﬂ›r.

de¤erinin yüksek olmas› o bölgedeki havan›n kirli oldu¤unun,
Orta: AQI de¤eri 51-100 aras›ndad›r. Hava kalitesi kabul edilebilir

düﬂük olmas› ise temiz oldu¤unun bir göstergesidir. Hava Kalite

seviyededir, ancak baz› kirleticilerin, toplumun küçük bir kesiminin

‹ndeksi’nde her seviye bir renk ile ifade edilmiﬂtir. Risk seviyeleri

sa¤l›¤›na orta düzeyde olumsuz etkisi olabilir. Örne¤in, ozona

ve renkler ülkelere göre de¤iﬂiklik gösterebilir.

karﬂ› çok hassas olan kiﬂilerde solunuma ba¤l› hastal›k belirtileri
oluﬂabilir.

Genel olarak AQI de¤erinin 100’ün alt›nda olmas› havan›n temiz
oldu¤u ve sa¤l›k aç›s›ndan bir risk oluﬂturmad›¤› anlam›na

Hassas gruplar için sa¤l›ks›z: AQI de¤eri 101-150 aras›ndad›r.

gelir. AQI de¤erinin 100’ü aﬂmas›, öncellikle ast›m hastalar› gibi

Genel olarak, toplumun büyük kesimi bu aral›kta etkilenmez.

hassas gruplar›n ve ard›ndan tüm insanlar›n sa¤l›k aç›s›ndan

Fakat belirli bir kesim, özellikle baz› kirleticilere karﬂ› di¤erlerine
göre daha hassast›r. Örne¤in; solunum rahats›zl›¤› olan kiﬂiler

risk alt›na girece¤i anlam›n› taﬂ›r.

ozon kirleticisine maruz kalmalar› sonucu daha fazla risk taﬂ›rken
kalp rahats›zl›¤› olan kiﬂiler havadaki partikül kirleticilerine maruz

Türkiye’nin hava kalitesi ölçümleri Orman ve Su ‹ﬂleri Bakanl›¤›na

kalmalar› sonucu daha fazla tehlikededir.

ba¤l› hava kalitesi izleme istasyonlar› taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Ölçüm de¤erleri bakanl›¤a ba¤l› web sitesinden güncel olarak

Sa¤l›ks›z: AQI de¤eri 151-200 aras›ndad›r. Toplumun tüm kesimleri

yay›nlanmaktad›r (http://www.havaizleme.gov.tr). Orman ve Su

olumsuz sa¤l›k koﬂullar› ile karﬂ›laﬂmaya baﬂlayabilir. Hassas gruplar,

‹ﬂleri Bakanl›¤› Hava Kalite ‹ndeksi’ni 1 ila 6 aras›nda s›n›fland›rm›ﬂt›r.

di¤er gruplara göre daha ciddi biçimde etkilenebilir.
Çok sa¤l›ks›z: AQI de¤eri 201-300 aras›ndad›r. Toplumun tüm

AQI de¤erinin tespiti için öncelikle bir bölgenin yer seviyesinde

kesimleri, ciddi biçimde olumsuz etkilenebilir.

ozon, partikül, karbonmonoksit, kükürt dioksit ve azot dioksit
Tehlikeli: AQI de¤eri 300’ün üzerindedir. Acil durum alarm›

olmak üzere beﬂ farkl› kirleticinin ölçümü yap›l›r. Ard›ndan bu

verilebilecek seviyedir. Toplumun tüm kesimleri, büyük ihtimalle

ham ölçüm de¤erleri, EPA (Amerika Çevre Koruma Örgütü)

ciddi biçimde olumsuz etkilenecektir.

Hava Kalite
‹ndeksi (AQI)

Sa¤l›k Seviyesi

0 - 50 aras›nda

‹yi

Yeﬂil

51 - 100 aras›nda

Orta

Sar›

101 - 150 aras›nda

Hassas gruplar için sa¤l›ks›z

Turuncu

151 - 200 aras›nda

Sa¤l›ks›z

K›rm›z›

201 - 300 aras›nda

Çok sa¤l›ks›z
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2

‹ç ortam hava kalitesi
Günümüzde insanlar yaﬂamlar›n›n neredeyse % 80’inden daha

En büyük risk grubu çocuklar ve yaﬂl›lar ile solunum ve ba¤›ﬂ›kl›k

büyük bir k›sm›n› ev, ofis ve okul gibi kapal› alanlarda geçirmektedirler.

sistemi hastal›¤› bulunan kimselerdir.

Bu gibi kapal› ortamlardaki hava, d›ﬂ ortamdaki havaya göre en az

‹ç ortam hava kalitesinin iyileﬂtirilmesi için üç yol bulunmaktad›r:

beﬂ kat daha kirlidir. Bu kirlilik; hal›, koltuk ve yataklarda biriken
akarlar ve bunlar›n d›ﬂk›lar›, polenler, tozlar, küf sporlar›, evlerde
beslenen evcil hayvanlar, bakteri ve virüsler gibi mikrobiyolojik
etmenler, mobilyalardan ç›kan uçucu maddeler, temizlik için kullan›lan
kimyasal malzemeler, boya gibi uçucu organik bileﬂikler (VOC)

Kirletici kayna¤›n›n kontrol alt›nda tutulmas›: Kirleticilerin
solunan havaya kar›ﬂmas›n›n engellenmesi yolu ile olur. Örne¤in;
evde sigara içilmemesi, nemli odalardaki küf ve bakteri ço¤almas›n›n
önüne geçmek için nemin ortadan kald›r›lmas› ve daha az temizlik
kimyasal› kullan›lmas› gibi yollara baﬂvurulabilir.

olmak üzere birçok kirleticiden kaynaklan›r.
Ortam havas›n›n tazelenmesi: Kapal› ortamdaki kirli hava d›ﬂar›ya
Is› giderlerinin önüne geçebilmek için günümüzde binalar yal›t›ml›

tahliye edilip d›ﬂar›daki temiz havan›n içeriye al›nmas› ile kirleticilerin

olarak inﬂa edilmektedir. Yal›t›m sonucu iç havan›n

ortam havas›ndaki konsantrasyonunun azalt›lmas› yolu ile olur.

tazelenememesinden dolay›, binalardaki hava kirletici unsurlar sa¤l›¤›

Bu da havaland›rma sistemlerinin kurulum maliyetlerinden ve

tehdit edici konsantrasyon seviyelerine ulaﬂ›p insanlarda hastal›k

k›ﬂ›n ›s›nan havan›nda d›ﬂar› kaçmas›na sebep olaca¤›ndan

ve rahats›zl›k yaratmaya baﬂlam›ﬂt›r. Böylece “Hasta Bina Sendromu”
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maliyetlidir.

terimi de konut ve binalarda iç hava kirlilik konsantrasyonunun aﬂ›r›

UFO Hava Temizleyici ile havan›n temizlenmesi: Havadaki

seviyede oluﬂunu niteleyen bir kavram olarak literatürde yerini

kirletici konsantrasyonunun iç hava ortam›ndan filtre ve di¤er

alm›ﬂt›r. Bu sendrom insanlarda baﬂ a¤r›s›, göz, burun, bo¤az ve

yollarla uzaklaﬂt›r›lmas› ﬂeklinde olur. UFO Hava Temizleyici belli

akci¤erlerde tahriﬂ, kuru öksürük, ast›mda art›ﬂ, yorgunluk ve

bir sürede havadaki kirleticileri filtreleyerek ortadan kald›r›p temiz

konsantrasyonda zorluk gibi rahats›zl›klar ortaya ç›karmaktad›r.

ve taze hava solumam›z› sa¤lar.

‹ç ortamdaki kötü hava
kalitesinin sa¤l›¤a zararlar›
‹ç ortamdaki kötü hava kalitesinin insan vücudu üzerindeki fizyolojik etkileri genellikle alerjik reaksiyonlar, burun, bo¤az ve akci¤erlerde
tahriﬂ, baﬂ a¤r›s› ve mide bulant›s› olarak ortaya ç›kar. Kötü hava, vücudun savunma sistemine ilave bir yük getirece¤inden yorgunluk,
bitkinlik ve genel bir performans düﬂüﬂü meydan gelir. Risk grubunu çocuklar, yaﬂl›lar, ast›m ve amfizem gibi
solunum yolu rahats›zl›¤› olanlar, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi zay›f ve alerjiye yatk›n kiﬂiler oluﬂturmaktad›r.

Kirletici

Kaynak

Kirletici Zararlar›

Tütün duman›

Sigara

Kanser, amfizem, kalp hastal›klar›,
ast›m, akci¤er ve solunum yollar›
enfeksiyonlar›

Tozlar ve toz
akarlar›

D›ﬂ ortam, uygun yaﬂam
koﬂullar›nda ›ﬂ›ks›z iç ortam

Hapﬂ›rma, burun ak›nt›s› gibi
kronik alerjik semptomlar, burun
t›kan›kl›¤› ve sinüslerde iltihaplanma

Polenler

Bitkiler

Bahar nezlesi gibi solunum
yollar›na ba¤l› alerjik rahats›zl›klar

Ozon (O3)

Fotokopi ve bask› makineleri,
çeﬂitli elektrikli ev aletleri

Akci¤er fonksiyonlar›nda azalma,
öksürük, bo¤az ve solunum
yollar› tahriﬂi

Karbonmonoksit
(CO)

Evlerde kimyasal yanma olay›n›n
gerçekleﬂti¤i ocak, soba, ﬂömine
gibi cihazlar, sigara duman›,
otomobiller

Baﬂ dönmesi, zihinsel alg›lama ve
reflekslerde yavaﬂlama, yorgunluk,
gözün görme yetisinde azalma

Kükürt dioksit (SO2)

Evlerde kullan›lan kömür sobalar›

Akci¤er fonksiyonlar›nda azalma,
solunum yolu rahats›zl›klar›

Azot dioksit (NO2)

Gazl› ocaklar, kerosen ›s›t›c›lar,
sigara duman›, otomobiller

Burun ve bo¤azda tahriﬂ, akci¤er
fonksiyonlar›nda yavaﬂlama,
alerjenlere karﬂ› hassasiyet oluﬂturma

Uçucu organik
bileﬂikler (VOCs)

Hal›lar, mobilyalar, bina malzemeleri,
duvar ve zemin kaplamalar› ve boyalar›,
vernikler, kartonpiyerler, temizlik ajanlar›,
haﬂere ilaçlar›

Metandan formaldehid’e çok geniﬂ
yelpazesi olan VOC’lar, solunum yollar›nda
tahriﬂten kansere kadar bir çok farkl›
zararl› etkiyi ortaya ç›karabilmektedir

Biyoaerosoller

Bakteri, virüs, küf, mantar, polen,
hayvan döküntüleri

Göz, burun ve bo¤azda tahriﬂ, alerji,
yüksek ateﬂ, sindirim bozukluklar›, ast›m,
grip ve kirleticiye ba¤l› çeﬂitli enfeksiyonlar

4

‹ç ortam havas› kirleticileri
‹ç ortam havas›, insan sa¤l›¤›na farkl› biçimlerde zararlar verebilen, gözle görünen ve görünmeyen say›s›z kirleticiler içermektedir.
‹ç ortam havas› kirleticilerini, partiküller ve gaz, duman ve kötü kokular olmak üzere iki farkl› grupta ele almak do¤ru olur.

1- Partiküller
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mikrometre

Ebola
virüsü

Kolibasili

Bakteri

Partiküler kirlilik, havada bulunan kat› ve s›v› zerreciklerin oluﬂturdu¤u
kirlilik anlam›na gelmektedir. Partiküler kirlilik iç ortamlarda, d›ﬂ
ortamlara göre daha fazlad›r. 10 mikrometreden daha küçük
çaptaki partiküller havada kolayca as›l› kal›p ci¤erlerimizin içine
rahatl›kla nüfuz ederek ciddi sa¤l›k problemlerine sebep olabilirler.
Partikül Madde Kirlili¤i (PM): Partiküllerden kaynaklanan kirlilik
anlam›na gelir. Hava Kalite ‹ndeksi, partikülleri 2.5-10 mikron aras›
ve 2.5 mikrondan küçük olmak üzere iki farkl› grupta s›n›fland›rm›ﬂt›r.
2.5 mikrondan daha küçük olan partiküller yaln›zca elektron
Hava Kalite
‹ndeksi (AQI)

Sa¤l›k Seviyesi

0-50 aras›nda

‹yi

51-100 aras›nda

Orta

101-150 aras›nda

Hassas gruplar
için sa¤l›ks›z

151-200 aras›nda

Sa¤l›ks›z

201-300 aras›nda

Çok sa¤l›ks›z

301-500 aras›nda

Tehlikeli

100

mikrometre

Küf

Akar (Mayt)

mikrometre

Polen

‹nsan
saç›

mikroskobu ile görülebilirler ve ‹nce Partikül (PM 2.5) diye
adland›r›l›rlar. Örne¤in; yang›nlar sonucu oluﬂan minik kirletici
zerrecikler, otomobil egzozlar›ndan ç›kan kirleticiler, sigara duman›,
mutfaklarda yap›lan k›zartma ve ›zgara sonucu oluﬂan partiküller
bu s›n›fa girerler. 2.5-10 mikron aras›ndaki partiküller ise Kaba
Partikül (PM 10) diye adland›r›lmaktad›rlar. Bu gruba da yollardan
kalkan tozlar ve tekstil, kumaﬂ lifleri örnek olarak verilebilir.
Aﬂa¤›daki tabloda partikül madde kirlili¤i ile ilgili Hava Kalite ‹ndeksi
(AQI) görülmektedir.

Uyar›lar
Yok.
Hassas olan kiﬂilerin, uzun süreli ve yo¤un efor sarf›n› azaltmalar› gerekebilir.
Kalp veya solunum hastal›¤› (ast›m gibi) olan kiﬂiler, yaﬂl›lar ve
çocuklar uzun süreli ve yo¤un efor sarf›n› azaltmal›d›r.
Kalp veya solunum hastal›¤› (ast›m gibi) olan kiﬂiler, yaﬂl›lar ve çocuklar uzun süreli ve yo¤un
efor sarf›ndan kaç›nmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda herkes, uzun süreli ve yo¤un efor sarf›n› azaltmal›d›r.
Kalp veya solunum hastal›¤› (ast›m gibi) olan kiﬂiler, yaﬂl›lar ve çocuklar aktivite seviyelerini
düﬂük tutmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda herkes, uzun süreli ve yo¤un efor sarf›n› azaltmal›d›r.
Kalp veya solunum hastal›¤› (ast›m gibi) olan kiﬂiler, yaﬂl›lar ve çocuklar tüm fiziksel
aktivitelerden kaç›nmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda herkes, uzun süreli ve yo¤un efor sarf›ndan kaç›nmal›d›r.

Partikül Kirlili¤inin Sa¤l›¤a Etkileri

dolaﬂ›m›m›za da geçebildiklerinden uzun süre sonunda da
etkileri ortaya ç›kabilmekte, ast›m gibi mevcut sa¤l›k problemlerini
ﬂiddetlendirebilecekleri gibi kalp ve solunum hastal›klar›nda da
çeﬂitli zararl› etkiler gösterebilmektedirler. Sigara duman›nda
bulunan çeﬂitli maddelerin ve asbestin kansere sebep oldu¤u
herkes taraf›ndan bilinmektedir.

Soludu¤umuz havada bulunan çap› 10 mikrondan küçük partiküller
solunum yollar›m›zdan rahatl›kla girerek çeﬂitli zararlara sebep
olurlar. Özellikle 2.5 mikrondan daha küçük partiküller
akci¤erlerimizin derinlerine kadar nüfuz edebildikleri için ciddi
sa¤l›k problemlerine sebep olabilirler. Çok küçük partiküller kan

Normal bir insan günde 20.000’in üzerinde soluk al›p verir ve her
nefesle vücuda binlerce partikül girmiﬂ olur. Burun ve sinüsler
havay› filtrelemeye yard›mc› olurlar. E¤er a¤z›m›zla hava al›rsak
ci¤erlerimize geçen partikül say›s› da artacakt›r.

Havada as›l› kalabilen partiküllerden toz ve sigara duman› gibi
inorganik kirleticiler aerosol olarak tan›mlan›rken; bakteri, virüs,
küf ve akarlar gibi organik kirleticiler de biyoaerosol olarak
tan›mlanmaktad›rlar.
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10

mikrometre

PM 10: Burun t›kan›kl›¤›na sebep olurlar. Bo¤az ve soluk

kalp çarp›nt›s›, nefes darl›¤› veya yorgunluk hissedebilir. Ast›m gibi

borusunda yanma ve g›c›k yaparlar.

solunum rahats›zl›klar› bulunanlar bu kirletici partiküllere maruz
kalmalar› durumunda öksürme ve nefes darl›¤› çekebilir. Sa¤l›kl›

PM 2.5: Büyük partiküllere oranla akci¤erlere daha

insanlarda da benzer sa¤l›k problemleri gözlenebilir, fakat a¤›r

derinlemesine nüfuz ederler. Solunum yollar›nda tahriﬂe ve

sa¤l›k problemleri ortaya ç›kmayabilir.

enfeksiyonlara sebep olurlar. Akci¤er dokusuna zarar verirler.
Partiküler kirlilik için kalp veya solunum rahats›zl›klar› olanlar,

Partikül kirlili¤i, solunum yolu enfeksiyonlar›na hassasiyeti art›rabilir,

yaﬂl›yetiﬂkinler ve çocuklar hassas grup olarak nitelendirilir.

ast›m, kronik bronﬂit gibi mevcut solunum hastal›klar›n›

Hassas grupta olanlar hava kirlili¤ine maruz kal›rsa gö¤üs a¤r›s›,

kötüleﬂtirebilir, ilaç kullan›m›n› ve doktor ziyaretlerini art›rabilir.

PM10
PM2.5

Saç teli
(~70 μm)

Plaj kumu
(~90 μm)

2 - Gazlar, Dumanlar ve Kötü Kokular
Gaz ve dumanlar kapal› ortamlarda genellikle yanma sonucu ikincil

parçac›klar› olarak ortaya ç›kabildikleri gibi uçucu organik

ürün olarak karbon monoksit, azot oksit, kükürt dioksit, kurum

bileﬂiklerden de (VOC) çevreye yay›labilmektedir. Kapal›
ortamlardaki havada bulunan yüzlerce farkl› çeﬂitteki uçucu organik
bileﬂikler sa¤l›¤›m›z› tehdit etmektedir.

Formaldehit, izopentan, metilen, klorid ve toluen gibi bu bileﬂikler
evlerdeki mobilyalar›m›zdan, temizlikte kullan›lan kimyasallardan,
duvar boyas› ve kartonpiyer gibi binalar› meydana getiren ö¤elerden,
böcek ilaçlar›ndan veya çöp kovalar›ndan ortaya ç›kabilmektedir.

Ofis ve benzeri di¤er çal›ﬂma alanlar›nda uçucu organik bileﬂikler
çal›ﬂanlar› huzursuz ve hasta hissettirebilmektedir. Bunun sonucu
olarak maddi kay›plar kaç›n›lmazd›r. VOC’lar›n meydana getirdi¤i
kötü kokular›n yan› s›ra evcil hayvanlar ve insanlar da kötü koku
kayna¤› olabilmektedir.
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UFO-ACC 101

HAVA TEM‹ZLEY‹C‹

UFO-ACC 101 Hava Temizleyici,
sahip oldu¤u ileri teknoloji ile
soludu¤unuz havay›, toz, polen, küf,
akar, bakteri, virüs, sigara duman› ve
kötü kokular gibi kirleticilerden
yüksek kaliteli HEPA, Karbon, TIO2,
UV filtreleri ve iyon jeneratörü ile
filtreleyerek sa¤l›kl› ve temiz bir hava
soluman›z› sa¤lar.
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UFO-ACC 101 Hava Temizleyiciler, ev,
ofis, hastane, restoran, kafe, bar gibi
havas›n›n temiz ve sa¤l›kl› olmas›
istenen her ortamda güvenle
kullan›labilir.

8

UFO-ACC 101 Hava Temizleyici
Negatif iyon:
UFO Hava Temizleyici’nin içinde iki adet iyon jeneratörü bulunmaktad›r. Cihaz, bu
özelli¤i ile bulundu¤unuz mekanda yüksek negatif iyon konsantrasyonu oluﬂturarak
havan›z› tazeler, kendinizi daha sa¤l›kl› ve zinde hissetmenizi sa¤lar. Negatif
iyon konsantrasyonunu iki farkl› kademeye ayarlayabilirsiniz. Cihaz›n›z›n negatif iyon
etki mesafesi 9 metreye kadar ç›kabilmektedir.

UV lamba:
UFO Hava Temizleyici’nin ultraviyole lambas› UV (c) ›ﬂ›nlar yaymak suretiyle havadaki
bakteri, virüs ve küf sporlar› gibi mikroorganizmalar›n DNA yap›s›n› bozarak yok edip
havay› sterilize eder.

Sivrisinek kovucu:
Piyasadan temin edebilece¤iniz herhangi bir marka sivrisinek kovucu tableti UFO
Hava Temizleyici’nizin tablet yuvas›na takarak huzurlu bir yaz geçirebilirsiniz. Bu
fonksiyon cihazdan ba¤›ms›z olarak da çal›ﬂt›r›labilmektedir.

Koku fonksiyonu:
Cihaz›n arka taraf›nda, hava giriﬂ k›sm›nda bir koku haznesi bulunmaktad›r. Bu hazneye
cihazla birlikte verilen koku konulduktan sonra koku da¤›t›m miktar› ayarlanarak
istenen miktarda ortama güzel koku verilmesi sa¤lan›r.

Blue light:
Karanl›k ortamlarda loﬂ ve dinlendirici bir ›ﬂ›k verilmek istendi¤inde hava temizleyicinin
mavi ›ﬂ›¤›n› uzaktan kumanda ile açmak yeterli olacakt›r.
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Uzaktan kumanda:
UFO Hava Temizleyici’nin elektronik panelinin üzerindeki tüm fonksiyonlar, cihazla
birlikte verilen uzaktan kumanda vas›tas› ile de kontrol edilebilmektedir. Oturdu¤unuz
yerden cihaz› istedi¤iniz fan kademesine alabilir, UV lambas›n›, sivrisinek kovucusunu
ve cihaz›n mavi ›ﬂ›¤›n› aç›p kapayabilir, iyon kademesini rahatl›kla ayarlayabilirsiniz.

LCD kontrol paneli:
Kontrol paneli üzerinden fan h›z›n› ve iyon kademesini ayarlayabilir, UV ve sivrisinek
kovucusunu aç›p kapayabilir, ortam s›cakl›¤›n› görebilir ve cihaz›n çal›ﬂma zamanlamas›n›
ayarlayabilirsiniz.

Fan ayar›:
UFO Hava Temizleyici’nin fan› üç farkl› kademeye ayarlanabilmektedir. Odan›z›n
büyüklü¤üne ve kirlilik seviyesine ba¤l› olarak hava temizleyicinizi diledi¤iniz kademede
çal›ﬂt›rarak performans›n› ayarlayabilirsiniz.

Zamanlay›c›:
UFO Hava Temizleyici’nin elektronik paneli üzerinde bir zamanlay›c› bulunmaktad›r.
Bu fonksiyon ile cihaz›n aç›k kalma süresini 1, 2, 4, 6 ve 8 saat olmak üzere
ayarlayabilirsiniz. Süre tamamland›ktan sonra cihaz›n›z otomatik olarak kapanacakt›r.

S›cakl›k göstergesi:
UFO Hava Temizleyici’nin içinde, bulundu¤u ortam›n s›cakl›¤›n› alg›layan bir ›s› eleman›
bulunmaktad›r. Bu ›s› alg›lay›c›s›n›n tespit etti¤i s›cakl›k de¤eri, cihaz›n›z›n LCD elektronik
paneli üzerinde gösterilmektedir.
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UFO-ACC 101 Hava Temizleyici Filtreleri

TIO2 Filtre

Negatif
‹yon

11

UV Filtre

Karbon
Filtre

Hepa Filtre

Partikül Filtreleri

Kaba Filtre
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UFO-ACC 101 Hava Temizleyici Filtreleri
Kaba Filtre
Hayvan tüyü, saç vb. çok büyük partiküllerin ilk filtrasyonunu yaparak ön filtrelere ulaﬂmalar›n›
engeller. Vakumlu süpürgeyle veya suyla y›kanarak temizlenebilir. Deforme olmad›kça
de¤iﬂtirilmesine gerek yoktur.

Partikül Filtreleri
Kaba filtreden geçebilen büyük çapl› toz, polen ve tekstil parçac›klar›n›n HEPA filtreye geçerek
verimlili¤ini düﬂürmesine mani olurlar. Birinci partikül filtresi 100 mikrona kadar olan tüy,
tekstil parçac›klar› gibi kirleticileri tutarken, ikinci partikül filtresi 50 mikrona kadar olan toz
ve polenleri tutabilmektedir. Vakumlu süpürgeyle veya suyla y›kanarak temizlenebilirler.
Deforme olmad›kça de¤iﬂtirilmelerine gerek yoktur.

HEPA Filtre
‹nsan saç›n›n ~1/300’ü olan 0.3 mikrona kadar çok küçük partikülleri % 99.97 gibi çok yüksek bir
verimlilikle hapsedip bakteri, toz, polen, akar, küf gibi alerjenlere, hayvan ve insan derisi üzerinden
kopan mikroorganizmalara karﬂ› etkili bir filtrasyon yapar. Vakumlu bir süpürge ile k›smi olarak
temizlenebilir. Kullan›m s›kl›¤›na ve koﬂullar›na ba¤l› olarak ortalama y›lda bir defa de¤iﬂtirilmesi gerekir.
Filtre üzerindeki gösterge etiketi de¤iﬂtirme zaman›n›n gelip gelmedi¤i hakk›nda ›ﬂ›k tutar.

Karbon Filtre
Gaz moleküllerini yakalama özelli¤i vard›r. HEPA filtrenin yakalayamad›¤› formaldehit ve
amonyak gibi zararl› kimyasallar›, kötü kokular› ve sigara duman›n› nötralize eder. Vakumlu
süpürgeyle temizlenebilir. Kullan›m s›kl›¤›na ve koﬂullar›na ba¤l› olarak ortalama y›lda bir defa
de¤iﬂtirilmesi gerekir.

TIO2 Filtre
Bu filtreye UV lambadan ç›kan ›ﬂ›nlar temas etti¤inde “Fotokatalitik Oksidasyon” denen bir
olay meydana gelir. Ortaya ç›kan hidroksil radikalleri ve süper oksijen iyonlar› bakteri, virüs,
küf, sigara duman›, kötü kokular ve uçucu organik bileﬂikleri (VOCs) yok eder. Güneﬂin alt›na
b›rak›ld›¤›nda kendili¤inden temizlenir. Karbon filtre ile birlikte y›lda ortalama bir defa de¤iﬂtirilir.

UV Filtre
253.7 nm dalga boyunda UV (c) ›ﬂ›nlar yaymak suretiyle havadaki bakteri, virüs ve küf sporlar›
gibi mikroorganizmalar›n DNA yap›s›n› bozarak yok edip havay› sterilize eder. Ayn› zamanda
HEPA filtre üzerindeki mikroorganizmalar›n ço¤almas›n› da önler. Bak›m gerektirmez. 8000 saatlik
ömre sahiptir. Ömür süresi doldu¤unda yüksek verim al›nabilmesi için yenisiyle de¤iﬂtirilmelidir.

Negatif ‹yon
Cihazda 2x7.000.000 adet/cm3 kapasiteli güçlü iyon jeneratörleri kullan›lm›ﬂt›r. ‹yon
konsantrasyonu fan›n da yard›m›yla 9 metreye kadar etki edebilmektedir. Negatif iyonlar
havan›n vitaminleridir ve ortam havas›n› temizlemenin yan›s›ra onlar› soludu¤umuzda
metabolizmam›za birçok katk›da bulunurlar. Jeneratörler bak›m ve de¤iﬂtirme gerektirmez.
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UFO-ACC 101 Hava Temizleyici’nin
Do¤ru Kullan›m› ve Teknik Özellikleri
UFO Hava Temizleyici’nin arkas›nda ve yanlar›nda min. 50 cm mesafe

temiz hava ve negatif iyonlar odan›n içerisine homojen biçimde

kalacak biçimde konumland›r›larak hava giriﬂ ›zgaralar›n›n rahat hava

yay›labilecektir. Hava ç›k›ﬂ ›zgaralar›n›n insanlar›n bulundu¤u bölgeye

alabilmesi sa¤lanmal›d›r. Maksimum verim al›nabilmesi için cihaz›n hava

do¤ru yönlendirilmesi ve cihaz›n sehpa gibi yüksek bir zemin üzerinde

ç›k›ﬂ ›zgaralar›n›n önünde herhangi bir engel bulunmamal›d›r. Bu ﬂekilde

kullan›lmas› da verimlili¤ini art›racakt›r.

UFO-ACC 101 Teknik Özellikleri
Gerilim

220 - 230 Volt

Maks. güç tüketimi

55 Watt

Frekans

50 Hz

Negatif iyon kapasitesi

2x7.000.000 adet/cm3

Negatif iyon etki mesafesi

9 m (önünde bir engel bulunmuyorsa)

Hava ak›ﬂ›
Hava temizleme kapasitesi
(2.6 m tavan yüksekli¤ine göre)

1. Kademe:

2. Kademe

3. Kademe

60 m3/saat

90 m3/saat

120 m3/saat

20 m2 kapal› alan

30 m2 kapal› alan

40 m2 kapal› alan

27 dk (3. Kademede)

40 dk (3. Kademede)

53 dk (3. Kademede)

Ses seviyesi (1 metre)

1. Kademe: 35 dB - 2. Kademe: 42 dB - 3. Kademe: 55 dB

UV lamba ›ﬂ›ma dalga boyu

253.7 nm

UV lamba ömrü

min. 8.000 saat

Filtreleme verimlili¤i

% 99.97 (0.3μm’den büyük partiküller için)

Boyutlar

Yükseklik: 455 mm - Derinlik: 285 mm - Geniﬂlik: 222 mm

Net a¤›rl›k

4.7 kg
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UFO-ACC 101 Hava Temizleyici’nin
Kullan›m Alanlar›

Evler
Ofisler
Oteller
Kreﬂler
Hastaneler
Klinikler
Veteriner Klinikler
Okullar
Spor Salonlar›
Kuaförler
Fabrikalar
Atölyeler
15

Evlerimizde Bulunan Kirleticiler

Oturma Odas› ve Salon
Bu odalar evlerimizde en s›k kulland›¤›m›z mekanlar oldu¤u
gibi kirleticiler içinde iyi bir bar›nakt›r. Bu mekanlar, ortamda
sigara duman› varsa düzenli biçimde havaland›r›lmal›, toz
varsa süpürge ile temizlenmelidir.

1- Karbonmonoksit:
Kimyasal yanma olay›n›n gerçekleﬂti¤i soba ve ﬂömine gibi
cihazlardan ç›kabilmektedir. Kuvvetli bir zehirdir. Solunan havadaki
miktar› aﬂ›r› artarsa oksijen alamayarak bo¤ulmaya varan sonuçlar
do¤urabilir.
2- Evcil hayvan zararl›lar›:
Evcil hayvanlardan dökülen tüy ve kepek alerji ve ast›m› tetikleyebilir.
Evcil hayvanlar› uyudu¤unuz, oturdu¤unuz yerlerden, hal›lar›n›zdan
ve çocu¤unuzun oyuncaklar›ndan uzak tutman›z gerekir.

3- Sigara duman›:
Sigara duman›, özellikle çocuklarda ast›m ve di¤er solunum yolu
rahats›zl›klar›n› tetikleyebilmektedir. Evlerde mümkün oldu¤unca
sigara içilmemeli, içiliyorsa mutlaka uzun süre havaland›r›lmal› veya
UFO Hava Temizleyici ile ortam havas› temizlenmelidir.
4- VOCs:
Mobilyalar, duvar boyalar›, laminat parkeler ve di¤er bina
malzemelerinden havaya çok say›da zararl› uçucu organik bileﬂik
(VOCs) kar›ﬂarak soludu¤umuz havay› kirletmektedir.
UFO Hava Temizleyici, karbon filtresi ile uçucu organik bileﬂikleri
yakalayarak etkisiz hale getirir.
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Evlerimizde Bulunan Kirleticiler

Banyo
Banyo evimizin en rutubetli yeridir. Bu yüzden sürekli
havaland›r›lmal› ve ›slanan yerler silinerek kuru kalmas›na
özen gösterilmelidir.

1- Küf:
Küf mantarlar› havada uçuﬂan sporlardan oluﬂurlar. Banyolar tam
bir küf kayna¤›d›r. Banyo yaparken oluﬂan nem küf oluﬂumuna
sebep olmaktad›r. Küf, göz k›zar›kl›¤›, burun ak›nt›s›, kaﬂ›nt›
gibi alerjik reaksiyonlara, ast›m ve di¤er solunum yollar›
rahats›zl›klar›na sebep olabilmektedir. UFO Hava Temizleyici’nin
HEPA ve TIO2 filtreleri ortamdaki küf sporlar›n› filtrelerken, negatif
iyonlar› küf oluﬂumunun önüne geçmektedir.
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2- Bakteri:
Klozetten, sifon her çekildi¤inde kolibasili vb. milyonlarca bakteri
ile idrar art›klar› banyomuza ve diﬂ f›rçalar›m›za da¤›lmaktad›r. Bu
yüzden sifon çekilmeden önce klozet kapa¤›n›n mutlaka kapat›lmas›
gerekmektedir. Ayr›ca çöp kovalar› da çok say›da bakteriyi
banyo havas›na yaymaktad›r. UFO Hava Temizleyici’nin UV ve
TIO2 filtreleri bakterilerin yap›s›n› bozarak yok edip havay› sterilize
eder.

Evlerimizde Bulunan Kirleticiler

Yatak Odas›
Yatak odalar›, tozlar› üzerinde tutan tekstil malzemeleri ile
doludur. Yatak örtüleri ve di¤er tekstil malzemelerinin s›k
s›k temizlenmesine dikkat edilmelidir.

1- Toz:
Toz partikülleri d›ﬂ ortamda yollardan veya topraktan kalkan çok
küçük partiküller olabilece¤i gibi bitkilerin polenleri de olabilir.
Ayr›ca her birkaç günde bir d›ﬂ derisi komple de¤iﬂen insan
vücudunun ölü deri tabakas› da dakikada milyonlarca çok küçük
partikül halinde ortama yay›larak tozlanma oluﬂturur. Bunun yan›
s›ra evlerde yaﬂayan hayvanlar ve tekstil malzemeleri de toz
oluﬂumuna katk›da bulunmaktad›r. Tozlu ortamlar bahar nezlesini
azd›rmaktad›r. UFO Hava Temizleyici’nin HEPA filtresi bir saç
telinden 300 kat daha küçük toz zerreciklerini bile % 99.97 gibi
çok yüksek bir verimlilikle filtrelemektedir.

2- Akar:
Akarlar gözle görülemeyen ve organik tortularla beslenen minik
haﬂerelerdir. ‹nsanlar›n yaﬂad›klar› evler bu canl›lar için en iyi
konaklard›r. ‹nsan vücudundan dökülen deri parçac›klar› da onlar
için iyi bir besin kayna¤›d›r. En çok yatak, yast›k, battaniye, içi dolu
tüylü oyuncaklar, hal›, koltuk gibi yerlerde bulunurlar. Uzun süre
kullan›lan bir yatakta milyonlarca akar bar›nabilmektedir. ‹nsan
sa¤l›¤› için büyük tehlike arz ederler. Özellikle çocuklarda alerji
yaratabildikleri gibi ast›m›n da tetikleyicisidirler.
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Evlerimizde Bulunan Kirleticiler

Mutfak
Mutfaklar gaz s›zd›ran ve temizlik malzemesi veya haﬂere
ilac› gibi çeﬂitli kimyasallar içeren malzeme ve ekipmanlar
bar›nd›rmaktad›r. Kimyasal malzemelerin uygun biçimde
saklanmas› ve mutfak havas›n›n UFO Hava Temizleyici ile
temizlenmesi gerekir.

1- VOCs:
Evlerimizi temizlemekte kulland›¤›m›z birçok kimyasal genellikle
mutfaklarda lavabo alt›nda tutulurlar ve bu kimyasallar
kullan›ld›klar›nda veya bekletildikleri süre zarf›nda ortam
havas›na uçucu organik bileﬂik (VOCs) yayar. Uçucu organik
bileﬂikler göz, burun ve solunum yollar›nda tahriﬂe sebep olur.
Baﬂ a¤r›s› ve mide bulant›s› yaparlar; bir k›sm› kansere bile sebep
olabilmektedir. Bu kimyasallar›n bulunduklar› veya kullan›ld›klar›
ortamlar›n çok iyi biçimde havaland›r›lmas› gerekmektedir.
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2- Karbonmonoksit:
Karbonmonoksit gaz› kimyasal yanma olay›n›n gerçekleﬂti¤i f›r›n
gibi cihazlardan ç›kabilmektedir. Kuvvetli bir zehirdir. Solunan
havadaki miktar› aﬂ›r› artarsa oksijen alamayarak bo¤ulmaya varan
sonuçlar do¤urabilir.
3- Kötü koku:
Yemek piﬂirirken veya mutfaklar›m›zdaki çöp kovalar›ndan ç›kan
uçucu kimyasallar kötü koku olarak burnumuzda alg›lan›r ve bizi
rahats›z ederler. Ço¤u zaman yemek yedikten sonra mutfa¤›m›z›
havaland›rma ihtiyac› duyar›z. UFO Hava Temizleyici h›zl› bir
biçimde mutfak ve di¤er odalar›n›zdaki kötü kokular› giderip
ortam havas›n› tazelerken arzu edilirse koku fonksiyonu ile ortama
hoﬂ kokular da verebilmektedir.

‹ﬂ Yerlerimizde Bulunan Kirleticiler

Ofis
Günümüzde, uyudu¤umuz süreyi saymazsak ofislerimizde
evimizden daha uzun süre geçirmekteyiz. Hijyen aç›s›ndan
evimiz kadar özen göstermedi¤imiz bu mekanlar kirleticiler
için iyi bir bar›nakt›r. Bu mekanlarda kulland›¤›m›z baz›
elektronik aletler de sa¤l›¤›m›z› olumsuz etkileyebilmektedir.

2- Pozitif iyon:
Ofislerdeki bilgisayar, florasan lamba gibi elektrikli aletler yo¤un
bir pozitif iyon üretimine yol açmaktad›r. Havada pozitif iyonlar›n
artmas›, insanlar›n kendini yorgun ve gergin hissetmesine, baﬂ
dönmesine, baﬂ a¤r›s›na ve solunum zorlu¤u gibi çeﬂitli zararl›
etkilere sebep olabilmektedir. UFO Hava Temizleyici’nin güçlü
jeneratörlerinden ç›kan negatif iyonlar, ortamda yo¤unlaﬂan bu
pozitif iyonlar› nötrleyerek zararl› etkiler oluﬂturmalar›na engel

1- VOCs:

olurlar.

Ofislerimizin özellikle yerlerinin temizli¤inde kullan›lan kimyasallar
kururken ortam havas›na uçucu organik bileﬂikler (VOCs) yayar.
Uçucu organik bileﬂikler göz, burun ve solunum yollar›nda tahriﬂ
oluﬂturabilmektedir. Baﬂ a¤r›s› ve mide bulant›s› yaparlar; bir k›sm›

3- Bakteri:
Klimalar›n bak›m› yap›lmam›ﬂ filtre sistemlerinde uygun nem ve
›s›da kolonize olan ve buradan ortam havas›na da¤›lan “Legionella
pneumophila” bakterisi “Lejyoner Hastal›¤›” na sebep

kansere bile sebep olabilmektedir. Bunun yan› s›ra ofislerimizdeki

olabilmektedir. Ayr›ca ofislerimizdeki çöp kovalar› da çok say›da

mobilyalar, duvar boyalar›, laminat parkeler ve di¤er bina

bakteriyi ofis havas›na yaymaktad›r. UFO Hava Temizleyici’nin

malzemelerinden havaya çok say›da zararl› uçucu organik bileﬂik

UV ve TIO2 filtreleri bakterilerin yap›s›n› bozarak yok edip havay›

(VOCs) kar›ﬂarak soludu¤umuz havay› kirletmektedirler.

sterilize eder.
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‹ﬂ Yerlerimizde Bulunan Kirleticiler

Hastane
Tüm hastalar›n ortak buluﬂma noktas› olan hastaneler tam
bir virüs merkezidir. Bu yüzden bu tür yerlerde solunum
yolu ile çok kolayl›kla hastal›k kap›labilmektedir. Özellikle
acil bak›m odalar›nda çok yo¤un bir insan sirkülasyonu
vard›r. Müﬂahade odalar› ise her türlü hastal›ktan yatmakta
olan birçok hastan›n ortak bulundu¤u mekanlard›r.

1- Virüs:
Özellikle hasta insanlar›n yo¤unlukla bulundu¤u hastaneler solunum
yoluyla virüs bulaﬂmas›na uygun ortamlard›r. Virüsü taﬂ›yan
insanlar›n hapﬂ›rmalar› ve hatta kapal› ortamda soluk al›p vermeleri
soludu¤umuz ortama virüs sal›nmas›n› sa¤lamaya yetmektedir.
UFO Hava Temizleyici’nin UV ile TIO2 filtreleri ve yayd›¤› negatif
iyonlar, virüslerin yap›s›n› bozarak yok edip havay› sterilize eder.

3- Bakteri:
Hastanalerdeki çöp kovalar› çok say›da bakteri ve virüsü ortam
havas›na yayarak soludu¤umuz havan›n kirlenmesine sebep
olabilmektedir.
4- VOCs:
Hastanelerdeki mobilyalar, duvar boyalar›, laminat parkeler ve

2- Pozitif iyon:
Hastanelerdeki elektrikli aletler ve florasan lambalar› pozitif iyon
üretimine yol açmaktad›r. Havada pozitif iyonlar›n artmas›,
insanlar›n kendini yorgun ve gergin hissetmesine, baﬂ dönmesine,
baﬂ a¤r›s›na ve solunum zorlu¤u gibi çeﬂitli zararl› etkilere sebep
olabilmektedir. UFO Hava Temizleyici’nin yayd›¤› negatif iyonlar,
ortamdaki pozitif iyon konsantrasyonunu azaltarak zararl› etkiler
oluﬂturmalar›na engel olur.
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di¤er bina malzemelerinden havaya çok say›da zararl› uçucu
organik bileﬂik (VOCs) kar›ﬂarak ssoludu¤umuz havay›
kirletmektedir. Bunun yan› s›ra temizlikte kullan›lan kimyasallar
ve çeﬂitli t›bbi malzemeler ortam havas›na uçucu organik bileﬂikler
(VOCs) yayar.

‹ﬂ Yerlerimizde Bulunan Kirleticiler

Okul ve Kreﬂler
Okul ve kreﬂler minik yavrular›m›z›n vakitlerinin büyük
ço¤unlu¤unu geçirdikleri yerlerdir. Hava yoluyla yay›lan
bulaﬂ›c› hastal›klar bu ortamlarda çocuklar aras›nda
çok h›zl› biçimde yay›labilmektedir.

1- Virüs:
Okul ve kreﬂlerde özellikle k›ﬂ›n havaland›rma yetersiz olaca¤› için
çocuklardan birinin hasta olmas› ortamdaki virüs miktar›n› aﬂ›r›
biçimde art›racakt›r. Böyle bir durumda ayn› havay› soluyan di¤er
çocuklar›n da hastalanma riski artacakt›r. UFO Hava Temizleyici’nin
UV ile TIO2 filtreleri ve yayd›¤› negatif iyonlar virüslerin yap›s›n›
bozarak bu riskin en aza inmesini sa¤lar.

2- VOCs:
Okul ve kreﬂlerde mobilyalar, duvar boyalar›, laminat parkeler ve
di¤er bina malzemelerinden havaya çok say›da zararl› uçucu organik
bileﬂik (VOCs) kar›ﬂarak ortam havas›n› kirletmektedirler. Ayn›
zamanda temizlikte kullan›lan kimyasallar, resim yaparken kullan›lan
boyalar vs. ortam havas›na uçucu organik bileﬂikler (VOCs) yayar.

3- Kötü koku:
Özellikle k›ﬂ aylar›nda çocuklar›n üﬂümemesi için yeterli
havaland›rma yap›lamamakta ve ortam havas› tazelenememektedir.
UFO Hava Temizleyici yenilen g›dalardan, temizlik malzemelerinden
veya baﬂka çeﬂitli sebeplerden ortaya ç›kan kötü kokular› gidererek
ortam havas›n› sürekli tazeler. Ayr›ca ortama verdi¤i negatif
iyonlarla çocuklar›m›z›n biliﬂsel performanslar›n› da art›rarak etkili
ö¤renmelerine katk›da bulunur.
4- Akar:
Akarlar gözle görülemeyen ve organik tortularla beslenen minik
haﬂerelerdir. Vücudumuzdan dökülen deri parçac›klar› bu canl›lar
için besin kayna¤›d›r. En çok yatak, yast›k, hal›, tüylü oyuncaklar
gibi yerlerde bulunurlar. Özellikle ba¤›ﬂ›kl›k sistemi güçlenmemiﬂ
minikler için büyük tehlike arz ederler. Çocuklarda alerji
yaratabildikleri gibi ast›m›n da tetikleyicisidirler. UFO Hava
Temizleyici, HEPA filtresi sayesinde akarlar› filtreleyerek solunan
havadan uzaklaﬂt›r›r.
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‹ﬂ Yerlerimizde Bulunan Kirleticiler

Atölye
Çal›ﬂma ﬂartlar›na ba¤l› olarak çal›ﬂma ortamlar›m›zda çok
çeﬂitli kirleticiler sürekli solunum yollar›m›za nüfuz
etmektedirler. Sanayi devrimi ile birlikte kapal› mekanlarda

2- Küf:
Küf mantarlar› havada uçuﬂan sporlardan oluﬂur. Özellikle yerler
y›kanarak temizleniyor ve ortam fazla güneﬂ alm›yorsa küf oluﬂumu
artacakt›r. Küf, göz k›zar›kl›¤›, burun ak›nt›s›, kaﬂ›nt› gibi alerjik
reaksiyonlara, ast›m ve di¤er solunum yollar› rahats›zl›klar›na sebep
olabilmektedir.

çal›ﬂmak kirleticilerin ortamdan uzaklaﬂt›r›lmas›n› zorlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Çal›ﬂanlar›n sa¤l›¤› için solunan hava kirleticilerden
ar›nd›r›lmal›d›r.

1- VOCs:
Atölyelerde boyalardan, cila ve verniklerden, tutkallardan veya
benzin, mazot, ya¤ gibi maddelerden ortam havas›na sürekli uçucu
organik bileﬂikler (VOCs) yay›l›r. Uçucu organik bileﬂikler göz,
burun ve solunum yollar›nda tahriﬂ oluﬂturabilmektedir. Baﬂ a¤r›s›
ve mide bulant›s› yapabilir. UFO Hava Temizleyici, Karbon ve
TIO2 filtreleri ile ortamdaki VOCs lar› filtre eder.
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3- Toz:
D›ﬂ ortamda bulunan tozlar temizli¤i iyi yap›lmayan yerlere yerleﬂip
soludu¤umuz havay› sürekli olarak kirletir. Tozlar büyüklüklerine
göre hapﬂ›rma, burun ak›nt›s› gibi kronik alerjik semptomlar, burun
t›kan›kl›¤› veya sinüslerde iltihaplanma gibi çeﬂitli sa¤l›k sorunlar›na
sebep olabilmektedir.
4- Bakteri:
‹ﬂ yerlerimizde bulunan çöp kovalar› da bir kirletici unsur
olabilmektedir. Özellikle bekleyen organik at›klar bakteri
oluﬂturabilmektedir. UFO Hava Temizleyici, bakterileri filtreledi¤i
gibi çöp kovalar›ndan ç›kan kötü kokular› da ortadan kald›rabilmekte,
istendi¤inde koku fonksiyonu ile ortama güzel kokular
verebilmektedir.

Negatif Hava ‹yonlar› ve
Do¤adaki Da¤›l›mlar›

Bir ya da daha çok elektron kazanm›ﬂ ya da yitirmiﬂ elektrik yüklü
atom veya atom gruplar›na iyon denilmektedir.
Nötr durumda olan bir atom ya da molekülün elektron kaybetmesi ile
oluﬂan elektrik yüklü parçac›¤a pozitif iyon, elektron almas›yla
oluﬂan elektrik yüklü parçac›¤a ise negatif iyon denilmektedir.
Bir atom, çekirde¤inde bulunan pozitif yüklü proton, yüksüz
nötron ve çekirdek etraf›nda belli yörüngelerde dönen negatif
yüklü elektronlardan oluﬂur. Aﬂa¤›da 8 elektronlu oksijen

atomunun son yörüngesine, d›ﬂar›dan bir elektron alarak negatif
yüklü oksijen iyonuna dönüﬂmesi örnek olarak gösterilmiﬂtir.
Do¤ada bir santimetre küpte 2.000 civar›nda olan negatif iyonlar,
ormanl›k bölgelerde, deniz k›y›lar›nda ve ﬂelale yanlar›nda çok
daha fazla say›da bulunmaktad›rlar.
ﬁehirleﬂmenin sonucu olarak büyük ﬂehirlerde, aç›k alanlarda
negatif iyon say›s› 100-200 adet/cm3’e, ev ve ofis gibi kapal›
ortamlarda ise 50 adet/cm 3 ’ün alt›na kadar düﬂmektedir.

Do¤al ﬂartlarda negatif iyon / pozitif iyon oran› yaklaﬂ›k 5/6’d›r.

Do¤ada bulundu¤u yer

Negatif iyon yo¤unlu¤u
(iyon/cm3)

ev aletlerinin ço¤u elektrik aksaml›d›r. Tüm bu cihazlar konforumuza

ﬁelale yan›nda

50.000

katk›da bulunurken pozitif iyon üretirler. Kentsel oluﬂumlarda

Deniz kenar›nda

10.000

Da¤larda

8.000

Ormanlarda

4.000

Bu sebeplerden dolay› özellikle büyük ﬂehirlerde

Akarsu kenarlar›nda

2.500

negatif iyonlar›n azl›¤›n›n yan› s›ra negatif iyon / pozitif iyon

ﬁehir d›ﬂ› aç›k alanlarda

2.000

dengesi de bozulmaktad›r. Buralarda yaﬂayan insanlar do¤al

ﬁehir içinde

200

Ofislerde - Bürolarda

50

Modern konutlarda

20

Otomobillerde

14

Tost makinesi, mikrodalga f›r›n, televizyon, bilgisayar gibi

asfalt ve beton ile kapanm›ﬂ toprak, havan›n elektrik dengesini
kuramamakta ve pozitif iyonlar› nötrleyememektedir.

ve temiz havan›n bulundu¤u ortamlarda yaﬂayanlar gibi cm3’te
~2.000 negatif iyon içeren sa¤l›kl› hava yerine, yaklaﬂ›k 100 negatif,
150-200 pozitif iyon içeren sa¤l›ks›z havay› solumak zorunda
kalmaktad›r.
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Negatif Hava ‹yonlar› Do¤ada
Nas›l Oluﬂur?

Do¤ada negatif iyonlar havaya enerji transfer edilmesi durumunda oluﬂur. Denizlerdeki dalgalar, ﬂelalelerden ﬂiddetli ﬂekilde dökülen
sular, y›ld›r›m ve ya¤murlar, kayalardan ç›kan do¤al enerji yay›l›m›, f›rt›na ve rüzgarlar iyon oluﬂumunu sa¤layan do¤al etkenlerdir.

Hareket eden suyun içindeki enerji çok say›da negatif iyon üretir. ﬁelalelerde ve kayal›klarda oldu¤u gibi sert bir yüzeye çarpan
su moleküllerinden ayr›lan elektronlar çevreye yay›l›rken, geride kalan pozitif yüklü su molekülleri zemin taraf›ndan nötralize
edilirler. Bu yüzden deniz k›y›lar›nda ve nehir kenarlar›nda, her zaman negatif iyon say›s›
pozitif iyon say›s›ndan çok daha fazlad›r. Yap›lan ölçümlerde, Niagara ﬁelalesi çevresinde
negatif iyon say›s›n›n 100.000 adet/cm 3 de¤erinin üzerine ç›kt›¤› tespit edilmiﬂtir.

Keskin noktal› kat› maddelere karﬂ› esen
rüzgardan da sürtünme sonucu negatif iyon
üretilir. Çam ormanlar›, özellikle rüzgarl›
günlerde oldukça yüksek miktarlarda negatif
iyon üretir. Bu yüzden termal kaynaklarla çam
ormanlar›n› bünyesinde birleﬂtiren tesisler her
zaman insanlara çok daha cazip gelmiﬂtir.

F›rt›na kopmadan önce havada, bulutlar›n etraf›nda güçlü bir elektrik alan› oluﬂur ve atmosfer yüksek oranda pozitif iyonla
yüklenir. Pozitif iyonlar›n yo¤un olarak bulundu¤u bu ortamdan özellikle ast›m hastalar› rahats›zl›k duyarlar. Y›ld›r›m ve
ya¤murlar atmosferdeki pozitif iyonlar›n say›s›n› azalt›rken negatif iyon üretilmesine neden olduklar› için arkalar›nda temiz bir
hava b›rak›rlar. Çünkü f›rt›na öncesi yüksek yo¤unlukta bulunan pozitif iyonlar, yerlerini
negatif iyonlara b›rakm›ﬂ ve hava negatif olarak yüklenerek tazelenmiﬂtir.

Atmosferin alt k›s›mlar›ndaki önemli negatif
iyon kaynaklar›ndan biri de kayalar›n do¤al
enerjisidir. Kayalar taraf›ndan üretilen gazlar
havaya kar›ﬂt›¤›nda iyon çiftleri üretir. Bununla
birlikte, yer yüzeyi negatif yüklü oldu¤undan
pozitif iyonlar manyetik olarak yüzeye çekilerek
nötrlenir ve atmosfer havas›ndaki negatif iyon
yo¤unlu¤unda art›ﬂ gerçekleﬂir.
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Negatif Hava ‹yonlar›n›n Faydalar›

UFO-ACC 101 Hava Temizleyici’den ç›kan negatif iyonlar iki farkl› biçimde bize hizmet etmektedirler;
1. Ortam havas›n› temizlerler:
Negatif iyonlar ortam havas›n› temizlemeye katk›da bulunur. Havadaki toz, bakteri, virüs, polen ve küf gibi zararl› partiküllerin tümü
pozitif yüklüdür. Negatif yüklü iyonlar havadaki bu kirleticileri çekerek bir araya toplar. Büyüyerek havada as›l› kalamayacak kadar
a¤›rlaﬂan bu moleküller, zemine çökerek soludu¤umuz havadan uzaklaﬂt›r›l›r.

2. Metabolizmam›za katk›da bulunurlar:
Negatif iyonlar, solunan hava ile akci¤erlere, oradan da kan dolaﬂ›m›na geçerek metabolizmam›za oldukça önemli katk›larda bulunurlar.
Negatif iyonlar “Havan›n Vitaminleri” olarak adland›r›lmaktad›r.

POZ‹T‹F ‹YON

NEGAT‹F ‹YON

Yorgunluk

Zihinsel

Rahatlama

Yükseltir

Kan bas›nc›

Düﬂürür

Art›r›r

Çarp›nt›

Azalt›r

Daralt›r

K›lcal damarlar

Geniﬂletir

Azalt›r

Kan›n oksijenden faydalanmas›

Art›r›r

Zararl›d›r

Ast›m ve bronﬂit tedavisi

Faydal›d›r

Art›r›r

Stres ve depresyon

Azalt›r

Art›r›r

Uykusuzluk

Azalt›r

Yok

Yaﬂlanmaya karﬂ› pozitif etki

Var
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Negatif Hava ‹yonlar›n›n Faydalar›

Evlerimizi oluﬂturan inﬂaat malzemelerinin neredeyse tümü ve günlük hayat›n gerektirdi¤i araç gereçler zararl› yaﬂam koﬂullar›n›
oluﬂturmaktad›r. Günümüzde, insanlar›n büyük bir bölümü devaml› negatif iyon eksikli¤i içinde yaﬂamak durumundad›r. ﬁehir hayat›
sürdüren insanlar›n tüme yak›n› bu nedenle yorgunluk, uykusuzluk ve baﬂ a¤r›lar›ndan ﬂikâyetçidir. Hayat›, % 90 kapal›, 5 kez daha
kirli ve yaklaﬂ›k 10 kez daha toksik olan mekânlarda yaﬂaman›n sonucu olarak, merkezî sinir sistemi hastal›klar›, kalp-damar hastal›klar›,
solunum sistemi hastal›klar› ve ba¤›ﬂ›kl›¤›n zay›flamas› gibi kronik hastal›klar s›kl›k kazanmaktad›r.
ﬁehir ortam›nda hapsolmuﬂ tüm insanlar›n ortak rahats›zl›klar› olan alerji, nefes darl›¤›, uykusuzluk, zihinsel yorgunluk, stres, depresyon
gibi sorunlar›n oluﬂmas›na havadaki pozitif iyonlar›n olumsuz katk›s› bulunmaktad›r. Kapal› ortamlarda, televizyon, bilgisayar ekran›,
faks, fotokopi makineleri, soba, tost makinesi, mikrodalga f›r›n, florasan lamba gibi elektrikli aletlerin tümü pozitif iyonlar› yaratan baﬂl›ca
kaynaklard›r. Pozitif iyonlar›n bol oldu¤u hava; rutin baﬂ a¤r›s›, burun t›kan›kl›¤›, burun kaﬂ›nt›s›, bo¤az kurulu¤u, baﬂ dönmesi ve
uykusuzlu¤a neden olabilmektedir.

Soludu¤umuz havadaki negatif iyonlar›n yeterli seviyede olmas› aﬂa¤›daki faydalar› sa¤lamaktad›r;
• Derin s›k›nt›, iç daralmas› (anksiyete), sinir ve ruh bozuklu¤u (nevroz) yak›nmalar› olan hastalar› sakinleﬂtirir. Do¤al
anti-depresan, sakinleﬂtirici etkileri bulunmaktad›r.
• Okulda mental fonksiyonlar› keskinleﬂtirir, hata yapma oran›n› düﬂürür.
• Alfa beyin dalgalar›n› uyar›r, beyin dalgalar›n›n amplitütünü art›r›r.
• Fiziki performans› art›r›r. Tüm vücut fonksiyonlar›n›n daha verimli olmas›na yard›mc› olur.
• Uyku bozukluklar›n›n düzeltilmesine yard›mc› olarak uykuyu düzenler, vücudu gevﬂetip huzur kazand›r›r.
• Seksüel davran›ﬂlar› uyar›r.
• Akci¤er hava yollar›n› örten epitelyumdaki (cillia) titrek tüylerin en iyi hizmeti vermesini sa¤layarak solunumu rahatlat›r.
• Bronﬂiyal ast›m ataklar›n›n daha hafif geçirilmesini sa¤lar. Atak aral›klar›n› uzat›r.
• Migren ve di¤er a¤r›larda yararl› etkisi görülür.
• So¤uk alg›nl›¤› ve gribe karﬂ› direnci art›r›r.
• Vücudun ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendirir.
• Bo¤az yanmas›n›, öksürü¤ü ve mide bulant›s›n› gidermeye yard›mc› olur.
• Burun enfeksiyonlar›na karﬂ› koruyucudur.
• Alerjenlerden korur.
• ‹ﬂtah› açar, su ihtiyac›n› art›r›r.
• Kan dolaﬂ›m›n› h›zland›r›r. Dokular›n ihtiyac› olan maddelerin kolayca yerine ulaﬂmas›na yard›mc› olur.
• Kan elektrolit dengesinin sa¤lanmas›nda olumlu rol oynar.
• Vücutta yüksek de¤ere ulaﬂm›ﬂ Serotonin ve Histamin’in yaratt›¤› rahats›zl›klar› gidermede yard›mc› olur.
• Vücudun tabii detoksifikan›’d›r (toksin yok edicisi).
• Hormon dengesizli¤inde düzenleyici rol oynar.
• ‹nsan vücudunda oluﬂan statik elektri¤in nötralize edilmesine katk›da bulunur.
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UFO-ACC 101
Hava Temizleyici’nin ‹yon Da¤›l›m›

Cihaz›n üstten görünüﬂü

Cihaz›n yandan görünüﬂü

Kareler 1x1 metredir.
Not: Cihaz›n önünde herhangi bir cisim bulunmas› durumunda de¤erler de¤iﬂiklik gösterebilir.
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UFO-ACC 101 Hava Temizleyici’nin
Performans› Üzerine Yap›lm›ﬂ Testler

1. Partikül Testi:
UFO-ACC 101 Hava Temizleyici’nin ortamdaki partikülleri
temizleme performans›n›n ölçülmesi için 4x3.6x2.6 m ölçülerindeki
bir test odas› kullan›lm›ﬂt›r. Havada as›l› kalabilecek boyutlarda bir
miktar kirletici test odas›na ilave edilmiﬂ ve test odas›nda bir adet

Do¤al çökelmenin etkisi tespit edildikten sonra odaya hiçbir
müdahelede bulunulmadan tavandaki büyük pervane 20 dakika
boyunca çal›ﬂt›r›l›p zemine çökelmiﬂ partiküller tekrar ortam
havas›na kar›ﬂt›r›lm›ﬂt›r.

mühürlenmiﬂtir.

Büyük pervane kapat›ld›ktan sonra ölçüm aletinden 2.5 metre
uza¤a yerleﬂtirilen UFO Hava Temizleyici çal›ﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Partikülmetre yine 1 saat boyunca 4 defa 0.01 m3 havay› ölçmüﬂ

Çökelmiﬂ tüm toz ve partikülleri ortam havas›na katmak için test

ve kapal› ortamda partiküllerin hava temizleyici çal›ﬂ›rken nas›l bir
azal›ﬂ sergiledi¤i tespit edilmiﬂtir.

de sigara yak›larak d›ﬂ ortamdan tamamen izoleli olan bu oda

odas› tavan›ndaki büyük pervane 20 dakika çal›ﬂt›r›l›p kapat›lm›ﬂt›r.
Ard›ndan 0,3 μm, 0.5 μm, 0.7μm, 1 μm, 2 μm ve 5 μm olmak
üzere 6 farkl› büyüklükte JIS standartlar›na uygun olarak partikül
ölçümü yapan portatif lazer partikülmetre ile ölçüme baﬂlanm›ﬂt›r.

Do¤al çökelmenin oluﬂturdu¤u partikül azal›ﬂ› ile UFO Hava
Temizleyici’nin oluﬂturdu¤u partikül azal›ﬂ miktarlar› aﬂa¤›daki
grafikte gösterilmiﬂtir.

Bu ﬂekilde kapal› ortamdaki partiküllerin hava temizleyici olmadan,

0.3 ile 5.0 mikron aras›ndaki toplam partikül miktar›na göre
verimlilik hesab› yap›ld›¤›nda UFO Hava Temizleyici’nin ilk 1 saat
içerisinde dahi ortamdaki partikülleri % 80’in üzerinde azaltt›¤›

do¤al yollarla hangi miktarda çökeldi¤i tespit edilmiﬂtir.

ortaya ç›kmaktad›r.

Partikülmetre 1 saat boyunca 4 defa 0.01 m3 havay› ölçümlemiﬂtir.

Test sonras› partiküllerin % olarak miktar›

Do¤al çökelme

120

UFO-ACC 101
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Partiküllerin boyutlar›
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2. Küf Testi:
UFO-ACC 101 Hava Temizleyici’nin negatif iyon özelli¤ininin kapal›
ortamlarda küf oluﬂumunu önlemesinin tespit edilmesi amac›yla
birtak›m testler yap›lm›ﬂt›r.
Küfler s›cak, rutubetli ve karanl›k ortamlarda üreyen bir mantar
türüdür. Binlerce çeﬂidi bulunmaktad›r. Küflerin spor ismi verilen ve
solunum havas›na kar›ﬂan küçük tanecikleri alerjik hastal›klara neden
olabilmektedir. Küfler, evlerimizin banyo ve mutfak gibi rutubetli,
bodrum ve tavan aras› gibi karanl›k ortamlar›nda çok say›da bulunurlar.

UFO’suz
Kabin

UFO’lu
Kabin

Testlerde kullan›lan kapal› test kabininde küf mantar›n›n ço¤alabilece¤i
en elveriﬂli yaﬂam koﬂullar› oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

UFO’suz
Kabin

‹çine bir dilim ekmek, bir parça peynir ve bir adet çilek ile nemli
ortam oluﬂturmas› için bir miktar su konan test kabinleri ›l›k ve direkt
güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› görmeyen bir ortamda muhafaza alt›na al›nm›ﬂt›r.

UFO’lu
Kabin

Tamamen birbirinin ayn› ve d›ﬂ ortamdan yal›t›lm›ﬂ 50x50x50 cm’lik
iki test kabininden bir tanesine UFO-ACC 101 Hava Temizleyici
konup iyon ve fan kademeleri en düﬂük seviyeye al›narak çal›ﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Di¤er kabine ise hava temizleyici konmam›ﬂt›r. 2 hafta sonunda
kabinler aç›larak ekmek, peynir ve çilekte meydana gelen küflenmeler
incelenmiﬂtir. Yandaki resimlerde de görüldü¤ü üzere UFO-ACC
101 Hava Temizleyici konan kabindeki ekmek, peynir ve çilekte
herhangi bir küflenme meydana gelmemiﬂken, hava temizleyici
bulunmayan kabindeki ekmek, peynir ve çilek aﬂ›r› biçimde küflenmiﬂtir.

UFO’suz
Kabin

UFO’lu
Kabin
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