HAVALANDIRMA SİSTEMİ BAKIM TABLOSU / AIR CONDITIONING SYSTEM (HVAC) SPREADSHEET

Gemi Adı/Vessel :
IMO No./ IMO No.:

Bayrak/Flag:
KaptanMaster:

Ekipmanlar
Components

Uygulanan temizleme, dezenfekte işlemi ve bakım prosedürleri
Cleaning, Desinfecting, and Maintenance Procedures Adopted

Yoğuşma tablası
Condensate Tray
Evaporatör/Kondenser Kangalları
Evaporator/Condenser Coils
Nemlendiriciler
Humidifiers
Havalandırma fanları
Fans/Blowers
Kanallar
Ducts
Dışarıdan hava girişi
External Air Intake
Filtreler
Filtering Units/Filters

Hava karışım odası
Air Mixing Chamber

Yıl/Year:
Ay/Month:

Borular çıkarıldıktan sonra sabunlu su ile yıkayarak ve sıcak su ile iyice durulayınız. Duruladıktan sonra hava ile
kurutunuz ve test ediniz.
Pulled out pipes and rinse fresh water with soap on PS/SB side and blow by air. Tested = OK
Bütün panelleri sabunlu su ile yıkayarak sıcak su ile iyice durulayınız. Daha sonra hava ile kurulayıp birkaç saat doğal
havalandırma için bırakınız.
Rinse fresh water with soap all the panels then with blow by air - ventilation during few hours
Sabunlu su ile yıkayınız ve sıcak su durulayınız. Daha sonra hava ile kurulayıp test ediniz. Test sonucunda
kondüsyonunun iyi olduğunu görünüz.
Rinse fresh water with soap and blow by air - tested run - good condition
Temizlik bezini sabunlu sıcak su ile ıslatıp fanları siliniz. Elektrik motorlarının v kayışlarını demonte ediniz. Bilyalı
rulmanları gres yağı ile yağlayınız.
Fans cleaned manuel by means cotton rags and fresh water. Readjusted v-belts of electric motors. Added fresh
grease on greasing points of the fan's ball bearings.
Hava filtresi giriş ve dönüşlerini sabunlu bez ile silerek hava ile kurutunuz. Operasyon kondüsyonunu kontrol
ediniz/test ediniz, kondüsyonun uygun olduğunu görünüz.
Cleaned inlet and return air fiilter by means rags and blow by air. Operation condition checked/tested - good
contion.
Temiz hava girişini sabunlu bez ile silerek, hava ile kurutunuz. Flapların kondüsyonunu kontrol ediniz.
Cleaned air intake (same as above) and flaps by means rags. Condition of flaps checked- working ok.
Haftalık kontrolü yapınız (Çevre dostu temizlik ürünü olan VECOM ECOCLEAN' i % 10 oranında sıcak su ile
karıştırarak sliniz ve hava ile kurutunuz. Normal kullanımda filtreyi ayda 1 değiştiriniz, eğer yükünüz kirli (tozlu) ise
filtreleri hergün temizleyiniz.
Weekly inspection ( cleaned filters by means of 10 % diluated VECOM ECOCLEAN with fresh water and blow air).
Replaced by new filter mat-monthly or if cargo is dirty (dust) the filters are cleaned every day.
Hava karışım odasını % 10 sıcak su ile seyreltilmiş VECOM ECOCLEAN ile temizledikten sonra sıcak su ile durulayarak
hava ile kurutunuz. Daha sonra havalanası için doğal havalandırmaya bırakınız.
Cleaned chamber by means rags(VECOM ECOCLEAN/fresh water and then blow by air - natural ventilation
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