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AMEL|YATHANELER, YoĞuNBAK|MtAR VE TÜP BEBEK MERKEzi
HvAc (lslTMA, soĞuTı,ıı ve HAvAtANDlRMA} sisTEMl VALiDAsYoN TESTLERl

TEKNiK şARTNAMEsi

TANlM:
Temiz alanlarda kurulu olan mevcut havalandırma sistemleri ( HVAC )validasyonu sürecinin parçasl

olan Çalışma ve Performans Nitelendirmesi (oQ & PQ )testleri ve raporlandırılmasl sürecini

kapsamaktadır.

PRoJE x{PsAMl:
ı- Ölçümler aşağlda belirtilen parametre Ve yöntemler kullanllarak yapllacaktlr

2- Test Ve ölçümleri yapacak olan TÜRKAK taraflndan Ts lso/lEc u020 standartlarlna göre VerilmiŞ

akreditasyon belgesine sahip olmalıdır.
3_ Test slraslnda kullanllacak tüm cihazları izlenebilirliği olan güncel tarihli kalibrasyon sertifikas|na sahip

olmall. Aynca test ve ölçümleri yapacak olan firma personelinin sertifikas| olmalldlr.

4- Ölçüm yapılan mahaller projelendirilmeli ve ölçüm yapılan noktalar projelerde belirtİlmelidir.

FlRMANlN SoRUMLU[UKlARl:
1_ Test Ve ölçümler için idare taraflndan firmaya gönderilen bilgi ve belgeler ile firma uzmanları

taraf|ndan düzenlenecek raporlarda gizlilİk prensibine uyulacaktır.

2_ Test ve ölçümler yapıldıktan ve gerekli bilgiler sağ|andıktan sonra rapor en geç 30 iş günü iÇinde

idareye en çok 2 ( iki ) nüsha olarak teslim edilecektir.

3- Test ve ölçüm sonucu oluşan kayıtlar en az 5 ( beş ) yıl süre ile firmada muhafaza edilecektir.

iDARENiN soRuM[ULuKı_ARI:
1_ Test ve ölçüm için belirlenen günde laboratuvarda ölçüm için gerekli şartlart sağlamahdır.

2_ ilgili yönetmelikler gereğince raporda bulunmasl gereken bilgileri temin etmelidir.

3- Test ve ölçümlere nezaret için yetkili bir teknik personel tahsis etmelidir,

4_ Test ve ölçüm sırasında dokümantasyon çalışmaları için firma yetkili personeline yer tahsis etmelidir

YETKi BELGESi: Test firması, TÜRKAK tarafından TS EN 17020 standardl uyar|nca akredite edilmiŞ

olacaktlr. Test firmasının akreditasyon kapsamlnda lso 145lı4-1, 2, 3 standartlarl açıkça yer alacaktır.

se BoGA
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öı.çüııı ıınıııırrREı-ıRl ötçüM vöNTEMi
(HVAC Validasyon Testlerinin Yapılması)

- DoP (Filter lnte8rity Test) slzdlrmaz|lk testi,
- İçerik (ortam) sızıntı testi,
- Hava akış miktarı ölçümü,
- Hava değişim sayılarının hesaplanması, proje ve standartlara göre değerlendirilmesi,

- Basınç farkı ölçümü,
- Hava akış yönleranin tespiti,
_ Laminarflow (LAF) ünitesi (varsa) hava hızı ve hız dağılımlarlnln ölçümü, görselleştirme testlerinin

gerçekleştirilmesi,
- Partikiit ölçümü,steri| alan temizlik sınıflarının belirlenmesi ve oda sınıflandırması,

- Yeniden temizleme süresinin tespiti,
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
Ts 11605 EN lso 14644-1
Ts 11605 EN lso 146lı4-2
Ts 11605 EN lso 14644-3


