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BİZ KİMİZ?

‘ ... Teknoloji geliştirme ve yüksek üretim kalitesini amaçlayan örnek işbirliği ... “ 

İBÜTEM ve HYT GRUP 
İBÜTEM 2011 yılında Biyomedikal Mühendisleri tarafından kurulan Türkiye’nin ilk sağlık teknolojileri Ar&Ge 
firmasıdır. Medikal ve savunma alanındaki proje-mühendislik faaliyetlerini Ankara’da bulunan toplamda 
500m2 büyüklüğündeki ofis ve laboratuvarlarında sürdürmektedir.İBÜTEM aynı zamanda Ar & Ge, Tıbbi 
Cihaz Tasarımı ve üretimi alanındaki çalışmalarıyla milli ekonomiye değer katmaya devam etmektedir. 
HYT Grup 2012 yılından bu yana, “POINT Havalandırma Cihazları” tescilli markası adı altında, klima 
santrali, ısı geri kazanım üniteleri, havuz nem alma santralleri gibi birçok endüstriyel havalandırma cihazının 
tasarımını ve üretimini yapmaktadır. Süreç ve kalite yönetim sistemleri başta TSE, CE ve ISO olmak üzere 
birçok yerli ve yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından tescil edilmiş bulunmaktadır. 
HYT Grup üretimlerini Ankara Saray Mahallesinde bulunan 5.000 m2 alana sahip tesislerinde sürdürmektedir. 

AIR-MEDI UVC DESTEKLİ HAVA TEMİZLEME CİHAZI 
AIR-MEDI ortam havasını filtre dizini ( G4, Aktif Karbon ve HEPA / H-13) ve UVC desteğiyle temizlemek 
amacıyla kapalı mekanlarda kullanılan hava arıtma cihazıdır. 
AIR-MEDI tasarım çalışmaları 2015 yılında başlamış olup, proje BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, EKİN ÖN KULUÇKA 
MERKEZİ GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASINDA 2016 Yılı Birincilik Ödülünü almış bulunmaktadır. 
İBÜTEM teknoloji desteği ve HYT Grup üretim gücü ile üretilen AIR-MEDI UVC DESTEKLİ HAVA TEMİZLEME 
CİHAZININ sağlık alanında yapacağı katkılar her iki firma için gurur kaynağı olacaktır.

Üretim

Satış ve 
Pazarlama

Tasarım
ARGE
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Sağlık Bakanlığı Onaylı
İLK ve TEK

UVC Destekli Hava Temizleme Cihazı
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KULLANIM ALANLARI

Toplumun ortak kullandıkları kapalı alanlarda hava kalitesinin korunması sağlık açısından 
önemlidir. Havalandırmanın olmadığı alanlarda solunum yoluyla bulaşabilecek birçok bakteri 
uzun süre havadaki toz ve partiküllere tutunarak etkinliklerini devam ettirebilmektedir.

AIR-MEDI, partikül tutucu filtreler, doğruluğu test edilmiş UV lambalar ve verimli bir motor ile 
taşınabilir bir medikal seviye hava kalitesi sağlar.

“
HAVA ALANLARI

SPOR SALONLARI

MAHKEME 
SALONLARI
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HAVA ALANLARI

MAHKEME 
SALONLARI

Diğer sistemlerden farklı olarak; AIR-MEDI’de UVC teknolojisinden faydalanılmıştır.
AIR-MEDI’nin patentli UVC konumlama ve elektronik bileşenleri sayensinde, etkin bir doz 
yönetimi ve mutlak dezenfeksiyon sağlanır.

AIR-MEDI’de UVC lambalar, 254 nm dalga boyunda olup, bakteri ve virüsleri etkisiz hale 
getirmektedir. Bunu mikroorganizmaların DNA’sının içindeki genetik kodlamayı bozarak 
gerçekleştirmektedir. Mikroorganizmaların genetik talimatlarını kaybetmesi mikroorganizmanın 
ölmesine ve/veya çoğalamamasına neden olur

...ve DAHA Fazlası

SAĞLIK SEKTÖRÜ

Yoğun Bakım 
Üniteleri

Okul Öncesi
Eğitim Kurumları

Bilgi Teknolojileri Hizmet Sektörü Endüstri Kuruluşları İlaç Sektörü Ortak Yaşam
Alanları

Kamu Kurumları Depolama Sektörü Otomotiv
Sektörü

İBADETHANELER
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UVC destekli temizleyicilerinin çalışma prensibi, UV 
ışınının mikro organizmaların DNA veya RNA’sına 
nüfuz etmesi ve hücre bağlarına zarar vererek 

etkisiz hale getirmesidir. Böylece spor, bakteri veya 
virüs gibi patojenler çoğalamaz hale 

getirilmektedir. H-13 HEPA Filtre ve Destek Filtreleri 
ile UVC teknolojisini inovatif olarak biraraya getiren 

AIR-MEDI; odalarınıza & ofislerinizde, ancak 
ameliyathanelerde sağlanabilen hava temizliğini 

sağlamaktadır.

120 W Medikal
 UVC Teknolojisi

Anlık Veri Takibi Yerli Tasarım 
ve Üretim

Opsiyonel
İyonizer Teknolojisi

Elektrostatik
Filtre Opsiyonu

Dokunmatik
Ekran

Isı Yalıtımlı
Gövde Paneli

Ses Yalıtımlı
Gövde Paneli

Düşük Ses
Düzeyi

Mikron Düzeyde
Filtrasyon

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Cihaz içerisindeki taşıyıcı aksam 1,5 mm galvanizli
sacdan imal edilmiştir.
Cihaz iç gövdesi 1 mm kalınlığında galvanizli sacdan
imal edilmiştir.
250/355 mm çapında geri eğimli fan pervanesi ve
elektronik elektrik motoru.
8 adet 15 w UVC lamba ve elektronik balast sistemi
Özel tasarım sızdırmaz conta ile vidasız panel
montaj sistemi
Özel Tasarım Aluminyum profilden çerçeve
Kilitlenebilir taşıyıcı tekerler
610x 610 x78 mm H13 Sınıfı Hepa Filtre
610 x 610 X 48 mm Aktif Karbon Filtre
610 x 610 x 48 mm G4 Filtre

UVC DESTEKLİ HAVA TEMİZLEME CİHAZI
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UVC DESTEKLİ HAVA TEMİZLEME CİHAZI
Dokunmatik LCD Ekran

Sessiz EC Motor

Aktif Karbon Filtre

İki Katmanlı 
UVC Lamba Dizini

H13 Hepa 
Filtre

G4 Filtre

Küf, mantar, bakteri, partikül, mikroorganizma ve VİRÜSleri 
tamamen temizlemektedir.
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UVC Hava Sterilizasyonu Nedir?

UVC Hava sterilizasyonu, iklimlendirme ve havalandırma sistemi olan tüm ortamlarda hava 
dezenfeksiyonu amacıyla kullanılan ve mikroorganizmalara karşı en etkili UV dalga boyu olan C 
bandında ışınım yapan UV dezenfeksiyon sistemidir. UVC mikrobiyolojik kontaminasyon 
sonucu oluşabilecek kirlenmelere karşı güvenli ve etkili bir hava sterilizasyonu sağlar.

H13 Hepa Filtre Nedir?

Hepa’nın açılımı High Efficiency Particulate Arresting’dir. Yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı 
anlamına gelir. Hepa filtreler 3 mikrona kadar partikülleri %99,9 oranında havadan arındırabilen 
filtrelerdir. Bakım gerektirmeyen özel liflerden oluşan ve kağıda benzer bir yapıya sahiptir. Hepa 
filtrelerin kullanıldığı ortamın hava kirliliğine, kullanım sıklığına ve basınç kaybına bağlı olarak 6-12 
ayda bir değiştirilmesi önerilir. Günümüzde ameliyathanelerde, hastanelerde ve temiz oda 
uygulamarında filtreleme performansı, güvenilirliği ve bakım gerektirmeyen yapısından dolayı 
Hepa Filtreler kullanılmaktadır. MDF, plastik veya metal çerçeveli modelleri mevcutur. AIR-MEDI 
cihazında 610 x 610 x78 mm H-13 sınıfı HEPA filtre kullanılmıştır.

G4 Kaset Filtre Nedir?

Kaset panel filtreler, kontrollü ve yenilenebilir özellikte özel ham elyaf harmanından yapılmıştır ve 
son derece dayanıklı bir yapıya sahiptir. Etrafındaki koruma kafesi, filtreleme özelliği darbelerden 
korumak amacıyla yerleştirilmiştir. Kase panel filtreler G2 [EU2]- G3 [EU3] -G4[EU4] G5 [EU5] 
sınıfındaki filtrelerdir. Kaset filtreler, selülozik esaslı ve fiber glass esaslı olarak üretilirler. AIR-MEDI 
cihazında 610 x 610x 48 mm kaset tipi G4 elyaf filtre kullanılmıştır

Aktif Karbon Filtre Nedir?

Aktif karbon filtrenin gaz moleküllerini yakalama ve tutma özelliği vardır. Aktif karbon filtrenin 
yüzeyi milyonlarca ufak gözenekten oluşmaktadır. Bu gözenekler sayesinde bir çok koku yayan 
zehirli gazlar yakalanır. Aktif karbon filtreler kullanıldığı ortam havasına, kirliliğine ve kullanım 
sıklığına bağlı olarak değiştirilmelidir. Örneğin, sigara içilen bir ortamda aktif karbon filtrelerin 3 ila 
6 ayda bir değiştirilmesi gerekmektedir. AIR-MEDI cihazında 610 x 610 x 48 mm kaset tipi aktif 
karbon elyaf filtre kullanılmıştır

Teknik Özellikleri
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Uluslararası Ultraviyole Derneği (IUVA), dezenfeksiyon verilerine ve deneysel kanıtlara dayanarak 
UVC dezenfeksiyon teknolojisinin, COVID-19’a neden olan virüsün bulaşmasını azaltmak için 
kullanılan çoklu arıtma işlemlerinde önemli bir rol oynadığını onaylamaktadır. UVC hava, su ve 
yüzeyler için iyi bilinen bir dezenfektandır ve doğru uygulandığında COVID-19 bulaşma riskini 
azaltmaya yardımcı olmaktadır. 

%99,99 
Oranında Dezenfeksiyon 
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UVC ışığının, virüsleri ve bakterileri atık sudan 
ve Koronavirüsler de dahil olmak üzere 
farmasötik ürünlerden uzaklaştırmak için 40 
yıldan bu yana kullanılmaktadır. Bazı virüsler 
veya bakteriler, UVC dezenfeksiyonuna 
diğerlerinden daha dayanıklı olabilir, ancak 
hepsi uygun dozlarla etkisiz hale getirilebilir. 
UVC ışığı hastanelerde, tıbbi ve bilimsel 
uygulamalarda kullanılmakta olup, 
mikroorganizma öldürücü UV ışınının (200-
280 nm UVC) kontrollü laboratuvar koşulları 
altında SARS-CoV-2’ye yakın iki Koronavirüsü 
etkisiz
hale getirdiğini bilimsel olarak kanıtlamıştır 
(SARS-CoV-1 ve MERS-CoV)

UVC DOZU

Legionella pneumophila
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Shigella dysenteriae
Shigella sonnei
Vıbrio cholerae
Citrobacter diversus
Tüberküloz
Listeria monocytogenes
Cryptosporidium parvum
Giardia lam blia
Giardia muris
Encephalitozoon intestinalis
Adenovirus 40
Echovirus II
Hepatit is A
Polıovirus Tıpo 1
Rotavırus SA 11

3,1  5,0   Wilson et al. 1992
5,0  7,0   Tosa and Hırata 1998
3,0  11,5   Maya et al 2003
0,5  2,0   Wılson et al 1992
3,2  4,9   Chang et al 1985
0,8  1,4   Wılson et al 1992
5,0  7,0   Gıcsc ond D.:ırby 2000
2,2  4,3   Collıns 1971
2,2  3,0   Collıns 1971
<2  <2   Clancy et al 2004
<10  -10   Campbell et al 2002
<2  <2   Mofıdı et al 2002
3,0  5,0   Marshall et al 2003
55,0  105,0  Thurston Enriquez et al 2003
7,0  14,0   Gerba et al 2002
5,1  13.7   Wılson et al 1992
5,7  11,0   Wılson et al 1992
8,0  15,0   Sommer et al 1989

BAKTERİ

TİP TANIM
ETKİSİZLEŞTİRME DOZU
 (m3/cm2)
1o(90%) 2o(99%)

REFERANS

PROTOZOA

VİRÜS

Virüs ve Bakteri  İnaktivasyonu
İçin Bazı Etkili Dozaj Örnekleri

Daha fazla bilgi için; www.iuva.org
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REFERANS

CİHAZ KAPASİTELERİ

AIR-MEDI UVC 1000   ≤70 m2  1000 m3       Medikal Çevrim
AIR-MEDI UVC 1750  ≤120 m2  1750 m3       Medikal Çevrim

Model Kullanım 
Alanı

Çevrim 
Hacmi

PERFORMANS VE TEST GÖRSELLERİ MİKROBİYOLOJİK TEST GÖRSELLERİ

ISO 15714 standartına uygundur

BS EN 16777 standartına uygundur
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BELGELENDİRMELER

IEC 60601                 Elektrikli tıbbi cihaz testleri
IEC 60601-1             Elektromanyetik uyumluluk
TS EN 62040-1        Kesintisiz güç sistemleri
IEC 60044-8             Elektronik akım
TS EN 60204            Makinelerin elektrik teçhizatındaki güvenlik
EN ISO 10993          Biyo uyumluluk değerlendirme
EN ISO 14971          Risk değerlendirme
TS EN 1507:2006   Sızdırmazlık testi
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KONTROL PANELİ

Cihazın çalışma anında bir 
alarmın olup olmadığını 
gösterir. Alarm yok ise OK var ise 
UYARI sembolü çıkar.Üzerine 
basılınca aktif alarmların ve 
geriye dönük alarmların olduğu 
ekrana geçilir.

Fanın çalıştığı kademeleri 
gösterir ve üzerine basılınca Fan 
Kademe Ayar ekranına geçilir.

Filtre kirlilik seviyesini gösterir.

UV Lamba yanıklık durumunu 
gösterir.

Cihazın çalışıp çalışmadığını 
gösterir.Üzerine basılınca 
çalışma durumunun ayarlandığı 
ekrana geçilir.

Ana ekranda iken panel üzerinde bulunan butona basılarak ana 
menüye geçilir.Ana menüde Sistem Tarihi, Saati, Ara Yüz Dili ve Zaman 
bağımlı cihazın çalıştırılması isteniyor ise Zamanlayıcı ayarları 
yapılabilir. Bilgi butonuna basılarak sistem hakkında bilgi verilen bilgi 
ekranına geçilir. Cihazın kurulum ve servis ayarlarının yapıldığı 
“Servis” menüsüne bu menüden geçilir. Servis butonunun aktif olması 
için iç kontrol kartı üzerindeki configuration switch ON konumunda 
olmalıdır. Aksi taktirde bu seçenek ana menüde çıkmayacaktır.

UV Lamba yanıklık durumunu 
gösterir

Cihazın çalışma 
durumunun 
ayarlandığı ekrandır. 
Listeden çalışma 
durumu seçilir ve 
TAMAM butonuna 
basılarak onaylanır

Cihaz çalışma 
anında fan 
kademesinin 
kullanıcı tarafından 
ayarlanabildiği 
ekrandır. +/- 
butonları ile fan 
istenen kademede 
seçilir ve TAMAM 
butonuna basılarak 
onaylanır.

Çalışma anında 
oluşan ve devam 
edan alarm 
durumlarının 
listelendiği ekrandır.
Raporlar butonuna 
basılarak geriye 
dönük oluşan 
alarmların 
listelendiği raporlar 
ekranına geçilir.
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