Fancoil kullanımı ve devirdaimden kaçınma için ek kılavuz
REHVA kılavuzu, SARS-CoV-2 vakası sırasında merkezi devirdaimden kaçınmak ve
fancoillerin kullanımı için önlemler uygulamak için çok sayıda soruları yaratmıştır.
Aşağıda bazı ek rehberlik bilgileri verilmektedir.
Merkezi devirdaimden kaçınılamayan hava sistemlerinde ve hava-ve-su sistemlerinde
dış hava fraksiyonu mümkün olduğunca arttırılmalıdır ve dönüş havası filtrelemesi için ek önlemler
önerilmektedir.
Havadaki partikülleri ve virüsleri tamamen gidermek için HEPA filtreleri gerekli olacaktır.
Bununla birlikte, daha yüksek basınç düşüşü ve özel gerekli filtre çerçeveleri nedeniyle HEPA
filtrelerin mevcut sistemlere kurulması genellikle kolay değildir. Alternatif olarak, antiseptik
ultraviyole (GUV veya UVGI - ultraviyole antiseptik ışınlama) gibi dezenfeksiyon cihazlarının kanal
montajı kullanılabilir. Bu ekipmanın doğru şekilde boyutlandırılması ve montajının yapılması
önemlidir.
Teknik olarak mümkünse, mevcut çerçevelere daha üst sınıf bir filtre takılması ve hava akış debisini
düşürmeden egzoz fanı basıncını arttırmak tercih edilir. Minimum iyileştirme, mevcut düşük verimli
geri dönüş hava filtrelerinin yaklaşık % 80 ePM1 (F8) filtrelerle değiştirilmesidir. Bu filtreler, virüs
yüklü parçacıklar için kabul edilebilir bir yakalama verimliliğine sahiptir (PM1 için yakalama verimliliği
% 65-90).
Yalnızca fancoil veya split ünite (tamamen su veya doğrudan genleşme sistemleri) bulunan odalarda
ilk öncelik, yeterli dış ortam havalandırması sağlamaktır.
Genellikle, bu tür sistemlerde mekanik havalandırma fancoil veya split ünitelerden bağımsızdır ve
havalandırmayı sağlamak için iki seçenek mümkündür:
1. Açık hava havalandırmasının bir göstergesi olarak CO2 monitörlerinin kurulumu ile birlikte
pencere havalandırmasının aktif çalışması;
2. Bağımsız mekanik havalandırma sisteminin kurulumu (teknik fizibilitesine göre yerel veya
merkezi).
3. Odalarda her zaman yeterli bir dış hava beslemenin tek yolu budur.
Seçenek 1 kullanılırsa, CO2 monitörleri önemlidir, çünkü hem soğutma hem de ısıtma işlevlerine sahip
fancoilleri ve split üniteler termal konforu artırır ve yolcular kötü hava kalitesini ve havalandırma
eksikliğini algılayana kadar çok uzun sürebilir.
Fancoilleri aşağıdaki gibi ek önlemlere ihtiyaç duyabilir:
1. (Birincil) havalandırma besleme havası ile donatılmış fancoil, chilled beams ve diğer
indüksiyon üniteleri hava (hava ve su sistemleri), başka bir deyişle havalandırma uygulanır,
herhangi bir özel önlemlere ihtiyaç yoktur, sadece birincil hava havalandırma oranını
mümkün olduğunca artırın;
2. Tekli ofis odalarında ve evlerde sadece fancoil ve split ünite alanı düzenli olarak
havalandırmak dışında herhangi bir önlem almayı gerektirmemektedir;
3. Ortak alanlarda yalnız fancoillerın ve split ünitelerin (birçok kişi tarafından işgal edilen
fancoilli veya split üniteli daha büyük odalar) sürekli olarak çalıştırılması tavsiye edilir,
böylece bu cihazların fanları kapalı olmayacak, ancak düşük hızda sürekli olarak çalışacaktır.
Böyle bir kontrol ayarlaması mümkün değilse, üniteler çalışmaya zorlanmalıdır. Doluluk
saatlerinde, belirli bir havalandırma derecesini sağlamak için pencereleri kısmen açık
(çalışabilir ise) bırakınız.
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