
Dünya çapında patentli,

üstün Alman teknolojisi

ve

işlev garantisi sunan

TÜV onaylı

ilk ve tek hava temizleme cihazı,

DİKA A.Ş. güvencesiyle artık Türkiye’de!

Daha iyi bir yasam kalitesi için!



TEMİZ HAVA

Temiz Hava %78 Azot, % 21 Oksijen, %1 diğer 
(Argon, Karbondioksit, Neon, Helyum, Metan, 
Hidrojen, Xenon, Ozon, vb.) gazlardan oluşur

Oksijen yaşam için elzemdir, onsuz yaşayamayız 

İnsanın Günlük Tüketimi 1-2 kg gıda, 2-3 kg su, 
10-20 kg havadır

İnsanın en fazla dayanma süresi açlığa 60 gün, 
susuzluğa 6 gün, havasızlığa 6 dakikadır

Temiz hava en değerli varlığımızdır



HAVA KİRLENMESİ

Doğal kirleticiler
•Yanardağlardan püsküren kül ve gazlar,
•Orman yangınlarının çıkan duman ve kül
•Çöllerden kalkan toz ve ince kumlar
•Deniz yosunlarından çıkan gazlar
•Biyolojik tepkimelerden çıkan karbon oksitler
•Doğal yollardan çıkan metan, ozon, vb. 

Yapay kirleticiler
•Fosil yakıtların duman, kül ve gazları
•Sanayi tesislerinden çıkan kimyasal gazları
•Araçlardan çıkan aşınma partikülleri
•Yanma sonucu havaya yayılan ağır metal partikülleri
•Kimyasal tepkimelerden çıkan azot gazı



İÇ MEKAN HAVASI

İç ortamlarda hava kirliliğine neden olan 2000 den fazla 
madde ve canlı, dış ortam havasına göre çok daha yüksek 
kirlilik ve sağlık için daha büyük zararlar doğurur

• Sigara dumanı ● Toz ve toz akarları

• Hayvan döküntüleri ve tüyleri       ● Polen ve küf mantarları,

• Havadan kaynaklanan alerjenler,  ● Virüs ve bakteri 
• Karbon ve azot oksitler,                 ● Radon ve formaldehit,

• Patojenler ve polimerler                 ●Mineral lifler

• Tüketici eşyalarda oluşan zehirli emisyonlar vb.  

İç ortamdaki kirleticilerin en yaygını ve tehlikelisi sigara 
dumanıdır



HAVA KİRLETİCİLERİ

 Araç egzost gazı ve aşınma tozu
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KİRLİ HAVANIN ZARARLARI

Ciğerlerimiz 3 mikrona (µm) kadar olan partikülleri filtreleyebilir, 
daha küçük partiküller doğrudan kana karışır. Ultra ince toz olarak 
adlandırılan 10 µm den küçük partiküller en tehlikelileridir

Kirli hava,
�Alerji ve astım tetikleyicidir, yetişkinlerdeki astım, 0-6 yaş
çağında solunan kirli havadan kaynaklanır
�Kalp krizi ve kanser nedenidir, sanayi atıkları, ağır metaller, 
zehirli gazlar, sigara dumanı akciğer kanseri ve kalp krizi nedenidir
�Hasta Bina Sendromu (Sick Building Syndrom) denilen deri 
kuruluğu, ağız-burun kuruması, deri kızarıklığı, zihinsel yorgunluk, 
baş ağrısı, solunum yolu enfeksiyonu, öksürük, ses boğukluğu ve 
kısıklığı, mide bulantısı, baş dönmesi, kas seğirmesi, 
tanımlanamayan diğer alerjik reaksiyonlar kapalı binalardaki hava 
kirliliğinden kaynaklanan tipik sorunlardır



KİRLİLİK TEHLİKESİ OLAN 
YERLER

� Caddelere ve yollara yakın mekanlar
� Sanayi dumanı olan bölgeler
� Tehlikeli emisyon olan iş ortamları
� Yalıtım maddelerinin kullanıldığı binalar
� Yetersiz havalandırma yapılan odalar
� Tekstil malzemelerinin(halı,koltuk, perde vb.) 

yoğun kullanıldığı ortamlar
� Klimatize edilmiş iç ortamlar
� Merkezi havlandırma yapılan mekanlar
� Sigara içilen ortamlar



HAVA KİRLİLİĞİ NASIL 
ÖLÇÜLÜR?

Hava kirliliği ölçümü dış ortamda yapılır, sınır 
değerler konulur, devletler vatandaşlarının 
temiz hava soluma hakkını dış ortamda 
sağlamakla yükümlüdür

İş ortamlarındaki ve iç ortamlardaki hava kirliliği 
dikkate alınmaz

Gelişmiş ülkelerdeki insanların çoğu zamanının 
%90’ını iç ortamlarda geçirir

• Genellikle iç ortamlardaki karbon monoksit, 
solunabilir partiküller, formaldehit, azot 
oksit,radon gibi kirleticilerin dış ortama göre 
daha fazladır

• Araştırmalara göre, iç ortam havası dış ortama 
göre 2-5 kat daha kirlidir



HAVA NASIL TEMİZLENİR

Doğa kendini temizler

• Yağmur damlaları tozları yere indirir
• Rüzgar, güneş enerjisiyle oluşur, kirliliği dağıtır
• Hidroksil İyonu (OH) havayı temizler
• Fotosentez ile yeşil yapraklı bitkiler karbondioksidi oksijene dönüştürür
• İyonizasyon ile havadaki tozlar negatif yüklenir, pozitif olan toprağa 
yapışırlar

• Normalden fazla veya az elektron yüklü atom ve moleküllere iyon denir
• Havadaki doğal iyon dengesi %60 negatif ve %40 pozitif iyondur
• İyonizasyona yıldırımlar, güneş ışınları, ışınlar, havanın sürtünmesi 
neden olur

• Negatif iyonların yoğun olduğu yerlerde hava “temiz” ve “ferah” hissi 
uyandırır 

• Doğal temizleme yöntemlerinden iyonizasyon, hava temizleme teknolojisi 
olarak kullanılmaktadır



İÇ ORTAM HAVASINI 
TEMİZLEME

Hava temizliğinde farklı teknolojiler kullanılır

�Mekanik filtre gözeneklerinden daha büyük partikülleri tutar, daha 
küçükleri geçirir (tel elek 100 µm, bez filtre 10 µm, HEPA filtre 1 µm)

�Santrifüj filtre havayı hızla döndürür, savrulan partikülleri tutarlar 
(torbasız elektrik süpürgeleri 10-100 µm)

�İyonizasyon filtresi içinden geçen havayı iyonize eder, 
partikülleri yere çökertir (sonradan tekrar havalanır)

�Elektrostatik filtre partikülleri iyonize ederek cidarlarına 
yapıştırırlar (genellikle 1 µm ye kadar)

�CASADRON elektrostadik filtre, özel tasarımı sayesinde çok daha 
küçük partikülleri tutar (0.006 µm ye kadar)

�Aktif karbon filtre koku partiküllerini tutar (moleküller 0.001 µm) 


