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Isýtma, Hava Koþullandýrma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basýnçlandýrma, Su Arýtma, Enerji, Yedek Parça
Sayýn Okurumuz,
Bu bültenle, çalýþma alanýmýzda Alarko Carrier
ve iþ ortaklarýmýzýn teknik ve geliþtirme çalýþmalarýmýzýn açýklandýðý makaleleri sizlerle
paylaþmak istiyoruz. Amacýmýz bir süre sonra
okurlarýmýzýn bilgisayarlarýnda her zaman baþ
vurabilecekleri bir Alarko Carrier kütüphanesi
oluþturmaktýr.
Bülten konusundaki düþünceleriniz bizler için
yol gösterici olacaktýr. Haberleþme adresimiz
aþaðýda verilmiþtir. Yararlý görürseniz bültenimizi çevrenizde duyurmanýzdan memnun oluruz. Bültenin gönderilmesini istemiyorsanýz
aþaðýdaki adresimize týklamanýz yeterlidir.
Saygýlarýmýzla.

Havayý Neden Nemlendirmek Gerekir?
ÇÜNKÜ;
Eðer havanýn baðýl nemi %40 rH’ýn
altýnda ise insanlarýn hastalýklara karþý
dirençleri çok düþer. Deri ve mukoza
kuruyacaðý için, davetsiz gelen virüs ve
bakteriler ile vücut etkili bir þekilde
savaþamaz. Sonuç: hastalanýrýz.

Birçok malzeme, havadaki nem seviyesinin
deðiþmesinden etkilenir. Örneðin kaðýt, tahta veya
kumaþýn kurumasý, yýrtýlmasý veya biçiminin bozulmasýný
önlemek için tanýmlanmýþ sabit bir neme ihtiyaç vardýr.

Yiyecek ve gýda maddeleri, tazeliklerini
ve saðlýk bakýmýndan yararlý durumlarýný
sadece soðuk oda veya depolarda su
kaybetmeleri önlenirse sürdürebilirler.

HYGROMATIK BUHARLI HAVA
NEMLENDÝRÝCÝLERÝ
Saf buharla nemlendirilen ve elektronik
olarak kontrol edilebilen doðal ve saðlýklý
bir hava, tozsuz bir ortam için... Sayfa 8
YARARLI BILGILER
- Puron ve HFC407C- Uygulama Esaslarý
- Nem Niçin Önemlidir
- Kombi Hakkýnda Herþey
www.alarko-carrier.com.tr
Teknik Bülten No 5: “Çevre Koruma
Açýsýndan Güvenilir Yüksek Verimli Bir
Soðutucu Akýþkan: PURON R410A”
DÝÐER ALARKO CARRIER BÜLTENLERÝ
Yeni Ürün, Gerçek Konfor, Haberler
ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresinden abone olabilirsiniz.
Bu bülteni istemiyorsanýz týklayýnýz:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Haberleþme Adresi:
info@alarko-carrier.com.tr

Birçok üretim prosesi uygun hava nem seviyelerinde doðru
uygulanabilir. Örneðin, ekmek piþirmek için gerekli hamur
sadece doðru nem seviyelerinde kabarýr ve peynir düzgün bir
þekilde mayalanýr.

%50 rH’dan yüksek olan baðýl nem
seviyeleri tehlikeli elektrostatik
boþalmalarý engeller. Bu koþulun
saðlanmasý özellikle bilgisayar
odalarýnda baþlýca bir gerekliliktir.

Bitkiler, doðru nem seviyelerinde daha saðlýklýdýr. Kuru
atmosfer þartlarýnda, bodur büyüme görülür. Yapraklar,
çiçekler ve meyveler daha küçük olur ve tazeliklerini
uzun süre koruyamaz.

Hayvanlar, doðru nem seviyeli
ortamlarda tutulduklarýnda daha saðlýklý
olurlar ve daha iyi büyürler.

Kaynak belirtilerek alýntý yapýlabilir.

Sýcak, saðlýklý ve rahatlatýcý buharý sürekli besleyebilen
güvenilir bir buhar üreticisi olduðu zaman, buhar
banyosunun tadýný çýkarabiliriz.
Bu dokümanýn web ortamýndaki sunumuna www.alarko-carrier.com.tr adresindeki “Yararlý
Bilgiler” dosyasýndan eriþilebilir.

