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1.

AMAÇ VE KAPSAM
1.1. Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar.

2.

GÖREV VE SORUMLULUK
2.1. Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima Bakım-İşletme Bölümünde çalışan tüm personel sorumludur.

3.

TALİMATIN DETAYI
3.1. Klima Santralleri Bakımı:
3.1.1. Bakımı yapılacak sisteme müdahaleler için gerekli malzeme ve edevatları götür.
3.1.2. Bakımı yapılacak sisteme gitmeden önce emniyet tedbirini al.
3.1.3. Sistemin enerjisini kapattır ve pakoları(0 sıfır) konumuna getir
3.1.4. Bakım var levhasını as.
3.2. Aylık Bakım:( Temiz havalı klima santrelleri)
3.2.1. Klima santralinin kaba filtresini yıka.
3.2.2. Klima santralinin elyaf filtrelerini değiştir.
3.2.3. Klima santralinin vantilatör.damper ve nemlendirme hüçresini yıka
3.2.4. Klima santralinin fan rulmanlarının bakımını yap
3.2.5. Vantilatör kayış ayar ve balans bakımını yap, kayışı yıpranmış ise değiştir
3.2.6. Karışım aspiratör hücresinin temizliğini yap
3.2.7. Karışım aspiratörünün fan rulmanlarının ,kayış ayar ve balans bakımını yap..
3.2.8. Aspiratör hüçresinin yıkanması ve bakımını yap
3.2.9. Egzost aspiratörünün bakımını yap.
3.2.10. Klima santrali üzerindeki ekipmanlarının bakımının yapılması
3.2.11. Klima santralinin taze hava emiş filtrelerinin değiştirilmesi
3.2.12.Klima santralinin torba filtrelerinin değiştirilmesi
3.2.13.Klima santralinin kompakt filtrelerinin değiştirilmesi
3.2.14. Karışım aspiratörünün kayışı yıpranmış ise değiştirilmesi
3.2.15. Egzost aspiratörünün kayışı yıpranmış ise değiştirilmesi
3.2.16. Karışım aspiratörünün fan ruılması arızalı ise değiştirilmesi
3.2.17.Egzost aspiratörünün fan ruılması arızalı ise değiştirilmesi
3.3. İki aylık Bakım: (Karışımlı klima santrelleri)
3.3.1. Klima santralinin kaba filtresini yıka.
3.3.2. Klima santralinin elyaf filtrelerini değiştir.
3.3.3. Klima santralinin vantilatör.damper ve nemlendirme hüçresini yıka
3.3.4. Klima santralinin fan rulmanlarının bakımını yap
3.3.5. Vantilatör kayış ayar ve balans bakımını yap, kayışı yıpranmış ise değiştir
3.3.6. Karışım aspiratör hücresinin temizliğini yap
3.3.7. Karışım aspiratörünün fan rulmanlarının ,kayış ayar ve balans bakımını yap..
3.3.8. Aspiratör hüçresinin yıkanması ve bakımını yap

4.

KAYITLAR
4.1. Klima bakım formu

	
  

	
  
HAZIRLAYAN

	
  
KONTROL EDEN

	
  
ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU
! KONTROLLÜ KOPYA
! KONTROLSÜZ KOPYA
! İPTAL ......./......./.........

	
  

