
ENDÜSTRİYEL PROJELER SERİSİ 

MEDİKAL 

NOVAMED 

TEKSTİL HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNDE DÜNYA LİDERİ FABRICAIR, 

HAFİF, YIKANABİLİR VE KONFORLU ÜRÜNLERİYLE MEDİKAL SEKTÖRÜNDE 

DE  FİRMALARIN HAVALANDIRMA KONUSUNDAKİ İLK TERCİHİ. 



 

NOVAMED/ANTALYA 

İşlevsel, Yıkanabilir ve Konforlu Ürünler... 

Son Kullanıcı: 

Ülke/Şehir 

Sektör: 

Yıl: 

Müteahit: 

Trevira Cs 100 / Beyaz 

Tip 11 

Isıtma & Soğutma 

12000 m3/h 

FabFlow 

NOVAMED GMBH 

Türkiye/Antalya 

Medikal 

2011 

- 

Kumaş Tipi/Rengi: 

Montaj tipi: 

Uygulama: 

Toplam Hava Debisi: 

Hava Atış Modeli: 

FabricAir tekstil havalandırma 
sistemleri, üretim tesislerinde yüksek 
hava kalitesini yakalamak zorunda olan 
medikal sektöründeki firmaların ilk tercihi 
oluyor. Medikal Sektöründe lider 
firmalardan NovaMed Gmbh de Antalya 
Serbest Bölgede yer alan üretim 
tesislerinde yüksek hava kalitesi 
standartlarına ulaşmak adına FabricAir 
hava kanallarını tercih etti. 

 
NovaMed Gmbh Teknik Müdürü Müh. 

Sarper ALTUN, kendisiyle yapmış 
olduğumuz görüşmede bize bu tercihlerinin 
ana nedenlerini aktardı; 

 
“ Medikal sektöründe üretim 

yapabilmek için üretim tesisimizle ilgili 
birçok önemli standardın yakalanması 
gerekiyor. Bu standartlardan en 
önemlilerinden bir tanesi de Class 100000 
Cleanroom* standardıdır ve bu standardın 
yakalanması için üretim tesisimizde havayı 
homojen ve etkin bir şekilde 
dağıtabilecek bir havalandırma sistemi 
kurmak zorundaydık. Bu doğrultuda 
FabricAir ürünlerini incelediğimizde bu 
standardın yakalanabilmesi adına bizim için 
en etkin çözüm olacağına karar verdik. 
A y r ı c a  ü r ü n l e r i n  y ı k a n a r a k 
temizlenebilmesi bizim gibi steril bir 
ortamda üretim yapmak zorunda olan 
firmalar için mükemmel bir özellik. 

 
FabricAir tekstil kanalları kullanmaya 

başladığımız günden bu yana da gerek Class 
100000 Cleanroom standardıyla ilgili, 
gerekse de hava kanallarında üreyebilecek 
bakteriler ile ilgili herhangi bir sorunla kar- 

 şılaşmamış olmamız bizim ne denli doğru 
bir karar verdiğimizin göstergesidir. 
 

Yakalamamız gereken üretim 
standartlarının yanında, çalışanlarımızın 
çalışma standartlarının da üst seviyeye 
çıkması bizim için çok önemli. Tesisimizde 
yer alan  FabricAir ürünlerinde hava atışı 
kumaş kanalların yüzeyinin bütününden ve 
kanal boyunca gerçekleştiğinden ötürü, 
ortamdaki hava, tesisimizin tavanı çok 
yüksek olmamasına rağmen çalışma 
ortamındaki bütün çalışanlarımıza, 
çalışanlarımızın konumundan bağımsız bir 
şekilde eşit olarak dağılıyor ve herhangi 
bir çalışanımızın sistemden negatif 
etkilenmesini engelliyor. Zaten sistemi 
çalıştırmaya başladığınız anda hava 
kal itesinin yükseldiğini s iz de 
hissedebiliyorsunuz.  

 
Gündemde olan yeni yatırımlarımız ve 

projelerimiz mevcut. Bu projelerle ilgili 
olarak da havalandırma sistemlerimizde 
FabricAir tekstil hava kanallarını 
kullanmayı planlıyoruz.” 

 
FabricAir tekstil hava kanalları, 

havayı homojen dağıtma ve yıkanabilir 
olma özellikleri başta olmak üzere diğer 
birçok özelliğinden ötürü medikal 
sektöründe faaliyet gösteren birçok 
firmanın ilk tercihi olarak dikkat 
çekiyor. 

 
*Class 100000 Cleanroom standardı ile 

ilgili daha fazla bilgi için; http://
en.wikipedia.org/wiki/Cleanroom 
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