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Üfleme Havası: Sol Taraftan Servis Üfleme Havası: Sağ Taraftan Servis
Egzoz Havası: Sağ Taraftan Servis Egzoz Havası: Sol Taraftan Servis

Batarya bağlantıları, servis kapıları ve elektrik bağlantıları (mevcut
ise otomasyon panosu) servis tarafında bulunmaktadır.

HG1: Hava Giriş Hücresi
HG2: Hava Giriş Hücresi 
K1: Karışım Hücresi
BS: Boş Hücre 
PF: Panel Filtre Hücresi 

Y: Hava Akışı Yatay
D: Hava Akışı Dikey

AHUPlus-H: Hijyenik Klima Santrali

Ünite Seçimi için Tip Anahtarı
AHUPlus - Versiyon Panel Kalınlığı Ünite Tipi Hava Akışı Hücre Modülü

Isı Geri Kazanım Hücreli Klima Santrali

Karışım Hücreli Klima Santrali

%100 Taze Hava Klima Santrali

Kullanım Özellikleri
Klima santrallerinde aranan temel özellikleri; yüksek verim ile çalışıp
en az enerjiyi kullanarak iklimlendirme yapılması, hava sızdırmazlığı,
ısı köprülerinin en aza indirgeyecek konstrüksiyona sahip olması,
dinamik kuvvetlerin titreşime sebebiyet vermemesi, geniş servis
ağı, nakliye ve montajının kolay olması olarak sıralayabiliriz. AHUPlus
serisi santrallerde düşük işletme maliyetleri ve verim öncelik olarak
alınarak tasarımlar ve seçimler yapılmaktadır. Bu öncelikleri des-
teklemek amacıyla ürünlerimizde enerji tasarrufu sağlayan fanlar,
verimli ısı geri kazanım eşanjörleri ve serpantinleri, hava akımını
optimum düzeyde sağlayan santral iç yapısını sıralayabiliriz. Opsiyon
olarak uygulanan otomasyon sistemlerimizle bu verimlilik daha
üst seviyelere çekilebilmektedir. Airplus AHU Tasarım programı
arayüzü, klima santrali seçimi ve tasarımını desteklemek üzere
geliştirilmiş bir programdır. Program psikometrik diyagram, ısı geri
kazanım seçimi, fan seçimi, elektrik motor seçimi, batarya seçimi,
ısı eşanjörü seçimi, pdf formatında çıktılar gibi müşteriye birçok
üstün özellikler sunmaktadır.

AHUPlus: Standart Klima Santrali

20 - 4 0 - 6 0 - 80 -…- 80 0 -96 0: Ünite Tipi

50: Panel Kalınlığı 50 mm
42: Panel Kalınlığı 42 mm
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AHU Plus Air Handling Units
Air handling units are referred to as AHU (Air Handling Unit) or A/C Plant Equipment. The air handling unit is the overall 
name of the devices, which take the air from atmosphere or interior space, and pass it through various conditions to bring to the 
desired climactic conditions and directs the conditioned air to the desired location. Air handling units may be produced in a variety 
of models and features according to the configuration of the process and characteristics of the project.

⊲ Structure of the Cell Construction

Casing of module cells of our air handing units are 
manufactured from natural anodized aluminum profile and 
plastic corner elements. Cell panels are 42 mm or 50 mm thick, 
and the outer wall is electrostatic powder coated and the inner 
wall is manufactured from galvanized sheet (in hygienic-based 
devices, the inner wall sheet is from 304 grade stainless sheet). 
AHUPlus air handling units are indispensable for central 
ventilation and local air conditioning applications due to its high 
efficient and energy saving 70 kg/m³ dense rock wool filled 
panels, modern casing structure, static and dynamic balance 
adjustment, silent, efficient double suction radial or optionally 
plug-in fans.   Our standard electric motors are 380V-50 Hz. All 
double-walled panels are mounted to the aluminum casing with 
special torch tip M6 bolts.   Service and inspection covers as the 
standard, having an air-handling unit lock with zero gap rigid 
hinges, which does not protrude inside the cell, having 
compression feature that does not allow air leakage.  The 
covers have double-walled rigid structure so that the they do 
not rub against frames. Under the cells, there are full-length 
frame feet with 180 mm height made of 3 mm galvanized sheet. 

In the corners of the frame feet, there are eyebolts for crane 
transport and blade slots for Forklift transport.All the 
automation holes required on the air handling units are drilled 
during the production phase (differential pressure switch, NTC 
temperature sensor, freeze thermostat, etc.). The motor leads 
were taken into the switch box outside the cell. According to 
customer request, all automation can be placed on the panel 
and the device can be delivered after all settings can be made. 
The cell merging elements are manufactured from an aluminum 
alloy material. Number of inter-cellular usage varies according to 
the model sizes. The internal illumination lamp and sight glass 
are located in the aspirator, ventilator and filter cells of the air 
handling unit. Thanks to these accessories, it is possible to 
control insides of the cells without deactivating the system.

⊲ Usage Features

The basic characteristics required in the Air Handling Units 
include doing air conditioning by highly productive operating 
with minimal energy, air tightness, thermal bridges' having a 
construction that will minimize the heat dissipation, dynamic 
forces' not causing vibration, wide service network, and ease of 
shipment and installation. Selection of AHU Plus series units are 
made based on lower operating costs and productivity. In order 
to support these priorities, our products are manufactured with 
energy-saving fans, efficient heat recovery heat exchangers and 
coils, and the internal structure of the air handling unit that 
provides air flow at an optimum level. With our optionally 
applied automation systems, this efficiency can be increased to 
higher levels. The interface of Airplus AHU Design Program was 
developed to support the selection and design of air handling 
units. The program makes psychometric diagram, heat recovery 
selection, fan selection, electric motor selection, battery 
selection, and heat exchanger selection. It is possible to 
printout the selections in pdf format.

Supply Air: Service from Left Side 
Exhaust Air: Service from Right Side

Supply Air: Service from Right Side 
Exhaust Air: Service from Left Side

The battery connections, service doors and electrical connections 
(automation panel, if equipped) are found on the service side.

Air Handling Unit 
with Mixture Cell

Air Handling Unit with 
Heat Recovery Cell

100% Fresh Air 
Handling Unit

Type Switch for Unit Selection

AHUPlus 
Version

Panel 
Thickness

Unit 
Type

Air 
Flow

Cell 
Module

HG1: Air Intake Cell
HG2: Air Intake Cell
K1: Mixture Cell
BS: Empty Cell
PF: Panel Filter Cell

Y: Air Flow Horizontal50: Panel Thickness
50 mm

AHUPlus-H: Hygienic 
Air Handling Unit
AHUPlus: Comfort 
Air Handling Unit

42: Panel Thickness
42 mm

20-40-60-80-…-
800-960: Unit Type D: Air Flow Vertical



5

Isı Geri Kazanım Hücreli
Klima Santrali

AHU Plus Air Handling Unit Details

⊲ Casing

The extruded main and intermediate record aluminum profiles 
having a special structure are resistant to high pressures. It is 
manufactured with natural anadised coating in order to prevent 
corrosion. Durable plastics connecting parts having hygienic 
character and sealed structure are used for master record 
connecting and intermediate record caps 

⊲ Panel

In order to protect it against corrosion outdoors, the exterior is 
made as electrostatic powder coated, rockwool insulated in 
density of 70 kg/m³ between 0.9 mm galvanized sheets (in 
hygienic air handling units, the interior surface sheet is of 304 
grade stainless), with a panel thickness of 42 mm or 50 mm, and 
with cast seal for sealing The panels have the feature of 
demountability from outside the unit thanks to the torch tip 
bolt. The interior surfaces of the unit construction completely 
have been designed without any recesses or protrusions.

⊲ Access door

To the filter, fan, humidifier cells and the empty cells required for 
maintenance located on the air handling unit, double wall access 
doors with 42 or 50 mm thickness are installed. In all access doors, 
the air handling unit door handles with lock are used, with spaceless 
rigid hinge and having compression feature in a way it will not allow 
air leakage, and not forming a protrusion in the cell. Special-shaped 
cast gaskets are used to ensure leaktightness. Optionally, the sight 
glass having hygienic character, and lighting inside the cell are being 
used in the doors.

Product Catalog



⊲ Damper

It is manufactured from the body composed of resistant, and 
natural eloxal coated aluminum fins having aerofil structure, 
working in the opposing  direction, and natural eloxal coated 
profiles made of aluminum material. Gasket is used on the fin 
sides and in the body to ensure leaktightness. The plastics 
sprockets, which make sure the motion of the fins are hidden in 
the body, and there are fin reclining parts for sealing. Dampers 
can be controlled manually or with servo motor. Optionally, a 
servo motor can be installed for automation.

⊲ Filters

The condition that the air flows indicated in the technical 
catalogues of the filters must be equal or higher than the 
selected air handling unit flow rate is important with regard to 
the productivity of the filter.   By considering this criterion, the 
cell sections of AIRPLUS air handling units have been 
determined. The filters are of cassette type, and installed in an 
easily dismountable (compressive) way. The filter housing 
bodies feature the airtight cast gasket. The filter cells have 
access doors. Filters as required are used, and generally the 
filter types are coarse filter, bag filter, metal filter, activated 
carbon filter, compact filter, and hepa filter.

⊲ Cell Merging

The cell merging element are manufactured from a corrosion-
resistant aluminum alloy material. These parts, which are used 
for merging the cells from outside, have a high-strength 
structure. Number of inter-cellular usage varies according to 
the model sizes.

⊲ Frame

Under the cells, there are 180 mm high frame feet made of 3 
mm thick galvanized sheet. There are eyebolts for crane 
transport and blade slots for forklift transport on the corners 
of the frame feet.

⊲ Distribution Board & Automation

MCC and DDC boards are made in the device as the standard 
in AIRPLUS DX air handling units, and depending upon the 
customer demand in the air handling units. Two types of 
automatic control are being applied. Temperature and 
humidity control for the basic applications contains the 
electronic control board, channel type temperature and 
humidity sensors, differential pressure switches, valve 
servomotors, and damper servomotors. Optionally, frequency 
converters can be added. For the applications requiring fine 
control, an advanced microprocessor control system having a

computer software specifically designed 
to meet the requirement, and a touch 
panel are employed.The location and 
device information such as flow, 
temperature,  humidity, filter impurity, 
and pressure differences between the 
locations, etc. can be controlled via 
microprocessor, and this control system 
can be integrated with the building 
management system.

⊲ Accessories

The differential pressure switch, temperature sensor, humidity 
sensor, freezing thermostat, air quality sensor, limit switch, 
motorized valve, servo motor, maintenance switch, siphon, 
rainscreen roof, air grill, etc.
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kasa  ve  kanatlarının  tamamı ekstrüzyon  yöntemiyle  üretilmiş  alüminyum  profilden  imal  edilmektedir.
Damperdeki zıt yönlü  kanatlar, havanın sürtünme direncini azaltıcı özellikteki  aerodinamik yapıya sahiptirler. Damperin kanat  meka-
nizması yüksek dayanıma sahip plastik dişli çarklardan oluşmaktadır. Damperlerin açma-kapama ara konumları manuel veya oransal servo
motorla  yapılabilir.  Böylece istenilen ölçüde taze  hava  ile  mahal  havası  karışımı  homojen olarak  karışım hücresinde sağlanmış olur.
Standartta damperler hücrenin dışında olup, müşteri isteğine göre damperler hücrenin içine de alınabilir.

Hava Giriş Hücresi (HG2)
Hava giriş  hücresindeki  iki  damperin  kasa  ve  kanatlarının  tamamı  ekstrüzyon yöntemiyle  üretilmiş  alüminyum profilden
imal edilmektedir.  Damperdeki  zıt  yönlü  kanatlar,  havanın  sürtünme  direncini  azaltıcı  özellikteki  aerodinamik  yapıya  sahiptirler.
Dam- perin  kanat  mekanizması  yüksek  dayanıma  sahip  plastik  dişli  çarklardan  oluşmaktadır.  Damperlerin  açma-kapama  ara
konumları manuel veya oransal  servo motorla  yapılabilir. Böylece istenilen ölçüde taze hava ile mahal havası  karışımı sağlanmış
olur. Standartta damperler hücrenin dışında olup, müşteri isteğine göre damperler hücrenin içine de alınabilir.

Klima Santralini Oluşturan
Hücre Modülleri

Boş Hücre (BS)
Klima santrallerinin uygun boyutlarda modüllere ayrılması durumunda ayırıcı olarak veya hücre içi temizleme yapmak 
için giriş hücresi olarak kullanılırlar.

Hava Giriş Hücresi (HG1)
Hava  giriş  hücresindeki  damperin  kasa  ve  kanatlarının  tamamı  ekstrüzyon  yöntemiyle  üretilmiş  alüminyum  profilden  imal  edil-
mektedir. Damperdeki zıt yönlü kanatlar, havanın sürtünme direncini azaltıcı özellikteki aerodinamik yapıya sahiptirler. Damperin
kanat  mekanizması  yüksek  dayanıma  sahip  plastik  dişli  çarklardan  oluşmaktadır.  Damperin  açma-kapama  konumları  manuel  veya
servo motorla yapılabilir. Standartta damperler hücrenin dışında olup, müşteri isteğine göre damperler hücrenin içine de alınabilir.

 (HG1)  (HG2)

Karışım Hücresi (K)
Karışım  hücresindeki  damperlerin

 (K)  (BS)
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Cell Modules 
Forming the Air Handling Unit

Air Intake Cell (HG1) 

All the bodies and blades of the damper in the air intake cell are manufactured from aluminum profile produced with the extrusion 
method. The opposing blades in the damper have an aerodynamic structure having the feature of decreasing the frictional 
resistance of air. The blade mechanism of the damper consists of the high strength plastics toothed wheels. The on/off positions of 
the damper can be carried out manual or servo motor. In the standard, the dampers are out of the cell, and the dampers can also 
be taken into the cell according to customer demand.

Air Intake Cell (HG2)

All the bodies and blades of the two dampers in the air intake cell are manufactured from aluminum profile produced with the 
extrusion method. The opposing blades in the damper have an aerodynamic structure having the feature of decreasing the frictional 
resistance of air. The blade mechanism of the damper consists of the high strength plastics toothed wheels. The on/off intermediate 
positions of the damper can be carried out manual or proportional servo motor. In this way, mixture of fresh air and indoor air in 
required measure is realized. In the standard, the dampers are out of the cell, and they can also be taken into the cell according to 
customer demand.

Mixture Cell (K)

All the bodies and blades of the dampers in the mixture cell are manufactured from aluminum profile produced with the extrusion 
method. The opposing blades in the damper have an aerodynamic structure having the feature of decreasing the frictional resistance 
of air. The blade mechanism of the damper consists of the high strength plastics toothed wheels. The on/off intermediate positions of 
the damper can be carried out manual or proportional servo motor. In this way, mixture of fresh air and indoor air in required measure 
is realized homogeneously in the mixture cell. In the standard, the dampers are out of the cell, and the dampers can also be taken into 
the cell according to customer demand.

Empty Cell (BS)

It is used as the separator when the air handling units are separated into modules of suitable sizes, or as the input cell to carry out 
intra-cellular cleaning.

Panel Filter Cell (PF) 

In the air handling units, filtering process is started with coarse filtering (G3 or G4). The filters are mounted to a quick release sledge 
or body construction via access covers. The surfaces onto which the filters will seat have leak-proof seals, and the filter cassettes 
seat on these seals. Standard filter sizes such as 592x592x48 mm, 287x592x48 mm, and 287x287x48 mm are used. The holes 
required for the hose connections of the pressure gauges showing the differential pressure of filter group on the filter cells are 
suitably drilled at the factory. According to customer demand, the cell can be fitted and shipped with the differential pressure 
switches for automation.

Product Catalog



Klima Santralini Oluşturan
Hücre Modülleri
Panel Filtre Hücresi (PF)
Klima santrallerinde filtrelemeye kaba filtrelenmesi (G3 veya G4) ile başlanır. Filtreler, klima santrallerine servis kapakları vasıtası 
ile kolayca sökülüp takılabilen bir kızak veya kasa konstrüksiyonuna sahiptir. Filtrelerin oturacağı yüzeyler sızdırmazlığı sağlayıcı 
contalı olup, filtre kasetleri bu contalar üzerine oturmaktadır. 592x592x48 mm, 287x592x48 mm ve 287x287x48 mm gibi standart
filtre ölçüleri kullanılmaktadır. Filtre hücrelerinin üzerlerinde filtre grubu diferansiyel basıncını gösterir manometrelerin hortum 
bağlantıları için gerekli delikler fabrikada uygun şekilde delinmektedir. Müşteri isteğine göre otomasyon için fark basınç anah-
tarları hücreye takılarak sevk edilebilir.

Kompakt Filtre Hücresi (KF)
Kompakt filtreler F7-F8-F9 verimliliğinde cam elyaf malzemeden imal edilmektedir. Yüksek hava debisi için idealdir ve uzun ömürlü
kullanım sağlanmaktadır. Yüksek verimlilikte filtrasyon sistemlerinde hassas filtrasyon amacıyla klima santrallerinde kullanılmaktadır.
Filtreler, klima santrallerine servis kapakları vasıtası ile kolayca sökülüp takılabilen bir kızak veya kasa konstrüksiyonuna sahiptir. 
Filtrelerin oturacağı yüzeyler sızdırmazlığı sağlayıcı contalı olup, filtre kasetleri bu contalar üzerine oturmaktadır. Filtre hücrelerinin
üzerlerinde filtre grubu diferansiyel basıncını gösterir manometrelerin hortum bağlantıları için gerekli delikler fabrikada uygun 
şekilde delinmektedir. Müşteri isteğine göre otomasyon için fark basınç anahtarları hücreye takılarak sevk edilebilir.

Torba Filtre Hücresi (TF)
Torba filtreler M5-M6-F7-F8 verimliliğinde sentetik elyaf malzemeden imal edilmektedir. Galvaniz veya plastik çerçeveden imal 
edilmektedir. Yüksek verimlilikte filtrasyon sistemlerinde ön filtreden sonra hassas filtrasyon amacıyla klima santrallerinde kullanıl-
maktadır. Filtreler, klima santrallerine servis kapakları vasıtası ile kolayca sökülüp takılabilen bir kızak veya kasa konstrüksiyonuna 
sahiptir. Filtrelerin oturacağı yüzeyler sızdırmazlığı sağlayıcı contalı olup, filtre kasetleri bu contalar üzerine oturmaktadır. Filtre 
hücrelerinin üzerlerinde filtre grubu diferansiyel basıncını gösterir manometrelerin hortum bağlantıları için gerekli delikler fabri-
kada uygun şekilde delinmektedir. Müşteri isteğine göre otomasyon için fark basınç anahtarları hücreye takılarak sevk edilebilir.

Karbon Filtre Hücresi (CF)
Aktif karbon filtreler havalandırma sistemlerinde kokuların tutulması amacıyla klima santrallerinde kullanılmaktadır. Granül
aktif karbon dolumlu kartuşları ile küçük ebatlarda yüksek verim ve debi sağlar. İhtiyaca göre 4, 8 veya 16 delikli plakalar
kullanılarak kartuş sayısı arttırılabilir. Filtreler, kasalarına kolayca döndürülerek sökülen veya takılabilen özellikte ve sızdır-
maz çerçeve konstrüksiyonuna sahiptir. Müşteri isteğine göre otomasyon için fark basınç anahtarları hücreye takılarak
sevk edilebilir.
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Bag Filter Cell (TF)

The bag filters are manufactured from synthetic fiber material with M5-M6-F7-F8 efficiency. They are manufactured from galvanic 
or plastics frame. In the highly productive filtration systems, they are used in the air handling units for the purpose of fine filtration 
after the prefilter. The filters have a quick release sledge or body construction via access covers. The surfaces onto which the filters 
will seat have leak-proof seals, and the filter cassettes seat on these seals. The holes required for the hose connections of the 
pressure gauges showing the differential pressure of filter group on the filter cells are suitably drilled at the factory. According to 
customer demand, the cell can be fitted and shipped with the differential pressure switches for automation.

Compact Filter Cell (KF)

The compact filters are manufactured from fibre glass material with F7-F8-F9 efficiency. They are ideal for high air flow rate and 
make sure a long service life. In the highly productive filtration systems, they are used in the air handling units for the purpose of 
fine filtration. The filters are mounted to a quick release sledge or body construction via access covers. The surfaces onto which the 
filters will seat have leak-proof seals, and the filter cassettes seat on these seals. The holes required for the hose connections of the 
pressure gauges showing the differential pressure of filter group on the filter cells are suitably drilled at the factory. According to 
customer demand, the cell can be fitted and shipped with the differential pressure switches for automation.

Carbon Filter Cell (CF)

The activated carbon filters are used in the air handling units in order to detain the odors in the ventilating systems. Provides high 
efficiency and flow-rate in small sizes with cartridges filled with granule activated carbon. According to requirement, the number of 
cartridges can be increased by using plates with 4, 8 or 16 holes. The filters have a sealed framework construction, which can easily 
be dismantled or mounted by rotating it. According to customer demand, the cell can be fitted and shipped with the differential 
pressure switches for automation.

Hepa Filter Cell (HF)

Hepa filters are manufactured from high quality fibre glass material with H11-H12-H13-H14 efficiency. They are used in air handling 
units for clean room applications, and blowing and exhaust ventilating systems in the medicine and nuclear plants. The filters are 
mounted to a unique and sealed quick release framework construction via access covers. According to customer demand, the cell 
can be fitted and shipped with the differential pressure switches for automation.

Heater Coil Cell (IB)

As the type with copper pipe and aluminum fins, our standard heating coils feature a framework made of galvanized steel sheet, and 
the steel collector. In the production of the coils, the copper pipes with 1/2‘’ and 5/8‘’ diameters are mechanically inflated and a tight 
contact is ensured with lamellas. The heater coil tubulures are extended to the outside of the body with airtight rubber seals. There 
are discharge and air relief cocks in the coils. It is mounted on the sledges so that the coils can be removed after the panel 
disassembled from the side of the unit. As the standard selection bases of the heater coils; they are selected as controlled by 
computer program so that the maximum coil surface air speed, minimum pitch gap, and waterside maximum pressure loss will be 
3,2 m/sn, 2,1 mm, and 30 kPa, respectively. According to customer demand, the cell can be fitted and shipped with the temperature 
sensor and / or freezing thermostat for automation.
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Klima Santralini Oluşturan
Hücre Modülleri
Hepa Filtre Hücresi (HF)
Hepa filtreler H11-H12-H13-H14 verimliliğinde yüksek kalite cam elyaf malzemeden imal edilmektedir. Temiz oda uygulamaları, 
ilaç ve nükleer tesislerindeki üfleme ve egzoz havalandırma sistemleri için klima santrallerinde kullanılmaktadır. Filtreler, klima 
santrallerine servis kapakları vasıtası ile kolayca sökülüp takılabilen özel ve sızdırmaz çerçeve konstrüksiyonuna sahiptir. Müşteri 
isteğine göre otomasyon için fark basınç anahtarları hücreye takılarak sevk edilebilir.

Elektrikli Isıtıcı Hücresi (EB)
Soğuk iklimlerde  mahal  tarafına  ısı  vermek için  klima santrallerinde kullanılmaktadır.  Elektrikli  ısıtıcılarda  standart  olarak
kasa galvaniz  sacdan,  rezistanslar  ise  304  kalite  paslanmaz  borudan  oluşmaktadır.  Isıtıcı  rezistanslar  ile  kasa  arasında  elektrik
izolatörü kullanılmaktadır.  Isıtıcılar,  klima  santrallerine  servis  kapakları  vasıtası  ile  kolayca sökülüp takılabilen  özel  çerçeve
konstrüksiyonuna sahiptir. Elektrikli ısıtıcılar kademeli olarak yapılabilmektedir. Müşteri isteğine  göre  otomasyon  için  sıcaklık 
sensörü ve limit termostat hücreye takılarak sevk edilebilir.

 (HF)  (IB)      (EB)

Isıtıcı Batarya Hücresi (IB)
Isıtma bataryaları  standart  olarak  bakır  borulu  ve  alüminyum kanatlı  tip  olarak,  galvanizli  çelik  sacdan çerçeveli  ve  çelik
kolek- törlüdür.  Bataryalar,  1/2‘’  ve  5/8‘’  çaplarında  bakır  borular  mekanik  olarak  şişirilirler  ve  lamel  yakaları  ile
sıkı temas sağlanacak şekilde  üretilirler.  Isıtıcı  batarya  boru  ağızları  hava  sızdırmaz  şekilde  lastik  contalı  olarak  gövde  dışına
uzatılmaktadır.  Bataryalarda boşaltma  ve  hava tahliye  purjörleri bulunmaktadır. Bataryalar  santralin yan  tarafından panel
söküldükten  sonra çıkartılabilmeleri için kızaklar üzerine monte edilmektedirler. Isıtıcı bataryalarımızın standart seçim esasları
olarak; maksimum batarya yüzey hava hızı 3.2 m/s, minimum hatve aralığı 2.1 mm, su tarafı maksimum basınç kaybı 30 kPa olacak
şekilde, bilgisayar program kontrollü seçilmektedir.  Müşteri  isteğine  göre  otomasyon  için  sıcaklık  sensörü  ve/veya  donma

termostatı hücreye takılarak sevk edilebilir.
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Electric Heater Cell (EB)

It is used in the air handling units in order to give heat to the location side in cold climates. In electric heaters, the body and 
resistances consist of galvanized sheet, and 304 grade stainless pipe, respectively. Electrical insulator is used between the heater 
resistances and he body.  The heaters are placed to a unique quick release framework construction via access covers. The electric 
heaters can be manufactured gradually. According to customer demand, the cell can be fitted and shipped with the temperature 
sensor and limit thermostat for automation.

Cooler Coil Cell (SB)

In the room air conditioning with air handling unit, the cold water coils and direct expansion (DX) coils are used in cooling. As the type with 
copper pipe and aluminum fins, our standard cooler coils feature a framework made of galvanized steel sheet, and the copper or steel 
collector. The coils are manufactured by mechanically inflating the copper pipes with 3/8", 1/2‘’ and 5/8‘’ diameters and ensuring a tight 
contact with lamellas. Cooler coil tubulures are extended to the outside of the body with airtight rubber seals. There are discharge and air 
relief cocks in the coils. The coils are mounted on the sledges so that they can be removed after the panel disassembled from the side of the 
unit. There is a slanted condensation water pan manufactured from 304 grade stainless steel underneath the cooler coils, and the stainless 
drain pipe of this pan with 3/4" external thread is taken hermetically to outside of the body. The draining siphon is supplied with the device. A 
drift eliminator is placed on the air exit side of the cooler coil in order to prevent the condensation water from drifting together with the air in 
the air handling units having the cooler coil. The drift eliminator is made of polypropylene profile.  As the standard selection bases of the 
cooler coils; they are selected so that the maximum coil surface air speed, minimum pitch gap, and waterside maximum pressure loss will be 
2,7 m/sn, 2,1 mm, and 40 kPa, respectively. According to customer demand, the cell can be fitted and shipped with the temperature sensor 
for automation.

Heat Recovery Cell with Plate (P-IGK)

The heat recovery units with fixed plates used in the cross stream plate systems are generally made from aluminum plate as formed; 
the exhaust and fresh air pass through different sections so that they will not mix together, thus ensuring the heat flow. Thanks to 
the plate heat exchangers, energy efficiency in the rates of 45-65% (according to the outdoor air and indoor air conditions) is 
provided. Thanks to this energy efficiency obtained from waste energy, the operational costs are minimized. There is a slanted 
condensation water pan manufactured from 304 grade stainless steel underneath the plate heat exchanger, and the stainless drain 
pipe of this pan with 3/4" external thread is taken hermetically to outside of the body. The draining siphon is supplied with the 
device. In the supply circuit and the return air circuit, a G4 class cassette filter is found as the standard before the heat exchanger. If 
required, applications with by-pass damper are available. According to customer demand, the cell can be fitted and shipped with the 
temperature sensor and/or freezing thermostat for automation.

Product Catalog



Klima Santralini Oluşturan
Hücre Modülleri

Evaporatif Nemlendirici Hücresi (PN)
Standart olan çift cidarlı hücre yapısının içinde bulunan paslanmaz sacdan mamul havuz üzerindeki nemlendirme pedleri 
sayesinde kuru hava evaporatif olarak nemlendirilir. Nemlendirici pedler nemlendirme verimlerine göre farklı kalınlıklardadır. 
Pedler üzerinden geçen hava hızının 2 m/s olması durumunda %65 verimde ped kalınlığı 100 mm, %85 verimde ped kalınlığı 
200 mm, %95 verimde ped kalınlığı 300 mm’dir. Bu tip nemlendirme uygulamalarında pedler üzerinden geçen hava hızının 
3,5 m/s’nin üzerine geçmesi durumunda standart olarak, damla tutucu kullanılmaktadır. Kapalı bir su devresi olarak çalışan bu 
nemlendiricideki sirkülasyon pompası diğer uygulamalara oranla çok küçük kapasitelerdedir. Pompa ve diğer devre elemanlarına
müdahale maksatlı servis kapağı ve gözetleme camı standart olarak konulmaktadır.

Sulu Tip Nemlendirici Hücresi (SN)
Sulu tip nemlendiriciler, hem havadaki toz ve benzeri maddeleri tutmak, hem nemlendirme ihtiyaçlarını karşılamak ve hem de 
evaporatif soğutma maksatlarına hizmet etmek için tasarlanmıştır. Çift cidarlı hücre yapısının içinde ikinci bir hücre konstrüksiyonu
mevcut olup, bu hücre tamamen 304 kalite paslanmaz sac konstrüksiyonlu ve tamamen su sızdırmaz yapıdadır. Hücre içerisine 
müdahale edebilmek için sızdırmaz müdahale kapağı ve gözetleme camı mevcuttur. Hava akışına göre sıra ile su tutucu kanatları
ve hava çıkışında ise damla tutucu mevcuttur. Su fıskiyeleri sayesinde hücre içersinde su pulvarize haline getirilir ve kuru hava 
bu şekilde nemlendirilir. Pompa ve diğer aksamlar hücre dışarısında yer alır. 

Buharlı Tip Nemlendirici Hücresi (BN))
Hücrede gözetleme camı mevcuttur. Standart buhar hortumu ve paslanmaz çelik buhar nozulu uygulaması vardır. Değişik marka
buharlı nemlendirme difüzörleri kullanılabilir. 

 (PN)  (SN)  (BN)
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bataryalar standart olarak bakır

Soğutucu Batarya Hücresi (SB)
Klima  santrali  ile  mekan  iklimlendirmesinde  batarya  olarak  soğutmada,  soğuk  su  bataryaları  ve  direkt  genleşme  (DX)  bataryaları
kullanılmaktadır.  Soğutucu borulu ve alüminyum kanatlı tip olarak, galvanizli çelik sacdan çerçeveli ve bakır veya
çelik kolektörlüdür. Bataryalar; 3/8'', 1/2‘’ ve 5/8‘’ çaplarında bakır borular mekanik olarak şişirilirler ve lamel yakaları ile sıkı temas
sağlanacak şekilde üretilirler. Soğutucu batarya boru ağızları hava sızdırmaz şekilde lastik contalı olarak gövde dışına uzatılmaktadır.
Bataryalarda boşaltma ve hava tahliye purjörleri bulunmaktadır. Bataryalar santralin yan tarafından panel söküldükten sonra çıkartılabilmeleri için kızaklar
üzerine monte edilmektedirler.

çıkartılmaktadır. Drenaj sifonu cihazile birli
Soğutucu  bataryası  olan  klima  santrallerinde  yoğuşma  suyunun hava  ile  sürüklenmemesi  için,  soğutucu  bataryanın  hava  çıkış  tarafına bir damla

tutucu konulmaktadır. Damla tutucu polipropilen profildendir. Bu profiller su taneciklerinin geçişini önleyici tasarımda paslanmaz
taraklara dizili olarak yapılır. Soğutucu bataryalarımızın standart seçim esasları olarak; maksimum batarya yüzey hava hızı 2.7 
m/s, minimum hatve aralığı 2.1 mm, su tarafı maksimum basınç kaybı 40 kPa olacak şekilde, bilgisayar program kontrollü 
seçilmektedir. Müşteri isteğine göre otomasyon için sıcaklık sensörü hücreye takılarak sevk edilebilir.

Plakalı Isı Geri Kazanım Hücresi (P-IGK)
Çapraz  akışlı  plaka  sistemlerinde kullanılan sabit  levhalı  ısı geri  kazanımı  üniteleri  genelde alüminyum levhadan
form verilmiş  olarak  yapılırlar,  egzoz  ve  taze  hava  birbirine  karışmayacak şekilde ayrı kesitlerden geçerek ısı akışını
sağlarlar. Plakalı ısı eşanjörleri sayesinde %45-65 verimlerde (dış hava ve mahal hava şartlarına göre) enerji verimleri
sağlanmaktadır.

kte
verilmektedir.

Soğutucu bataryaların altında 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş eğimli  bir  yoğuşma suyu tavası
bulunmakta ve bu tavanın 3/4’’ dış dişli paslanmaz drenaj borusu hava sızdırmaz bir biçimde gövde dışına

Bu  sebeple  atık  enerjiden  elde  edilen  enerji  verimi  sayesinde işletme  maliyetleri  minimize  edilmektedir.  Plakalı  ısı  
eşan- jörünün altında  304 kalite  paslanmaz çelikten imal  edilmiş eğimli  bir  yoğuşma  suyu  tavası  bulunmakta  ve  
bu  tavanın 3/4’’ dış dişli paslanmaz drenaj borusu hava sızdırmaz bir biçimde gövde dışına çıkartılmaktadır.
Drenaj sifonu cihaz ile  birlikte  verilmektedir.  Besleme  devresinde  ve  dönüş  havası  devresinde  plakalı  ısı  eşanjör  
öncesi  standart  olarak  G4 sınıfı kasetli filtre konulmaktadır. İstenildiği takdirde, by-pass damperli uygulamalar yapılabilir.
Müşteri isteğine göre otomasyon için sıcaklık sensörü ve/ veya donma termostatı hücreye takılarak sevk edilebilir.

Rotorlu Isı Geri Kazanım Hücresi (R-IGK)
Rotorlu sistemlerde dönen ısı değiştirici tamburu sayesinde ısı geri kazanımı sağlanmaktadır. Rotorlu sistemlerde döner tamburun
silindirleri  hava  geçiren  ve  çok  geniş  iç  yüzey  alanlı  malzemelerle  doldurulmuştur.  Isı  değiştirici  tamburun  dönüş  hareketi
ile mahal  dönüş  havası  ısısı  ve  nemi  rotor  ile  taşınır  ve  soğuk  hava  tarafından  ısı  ve  nem  emilir.  Isı  geri  kazanım  verim  oranı
%70'in altına  düşülmemektedir.  Kışın  yapılan  ısı  transferi  dışında,  yazın  da  enerji  transferi  ve  nem  alma  prosesi
gerçekleştirilebilir. Rotorun uygun devirde döndürülebilmesi için küçük bir motorla tahrik edilmektedir. 
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Hücre Modülleri

bataryalar standart olarak bakır

Soğutucu Batarya Hücresi (SB)
Klima  santrali  ile  mekan  iklimlendirmesinde  batarya  olarak  soğutmada,  soğuk  su  bataryaları  ve  direkt  genleşme  (DX)  bataryaları
kullanılmaktadır.  Soğutucu borulu ve alüminyum kanatlı tip olarak, galvanizli çelik sacdan çerçeveli ve bakır veya
çelik kolektörlüdür. Bataryalar; 3/8'', 1/2‘’ ve 5/8‘’ çaplarında bakır borular mekanik olarak şişirilirler ve lamel yakaları ile sıkı temas
sağlanacak şekilde üretilirler. Soğutucu batarya boru ağızları hava sızdırmaz şekilde lastik contalı olarak gövde dışına uzatılmaktadır.
Bataryalarda boşaltma ve hava tahliye purjörleri bulunmaktadır. Bataryalar santralin yan tarafından panel söküldükten sonra çıkartılabilmeleri için kızaklar
üzerine monte edilmektedirler.

çıkartılmaktadır. Drenaj sifonu cihazile birli
Soğutucu  bataryası  olan  klima  santrallerinde  yoğuşma  suyunun hava  ile  sürüklenmemesi  için,  soğutucu  bataryanın  hava  çıkış  tarafına bir damla

tutucu konulmaktadır. Damla tutucu polipropilen profildendir. Bu profiller su taneciklerinin geçişini önleyici tasarımda paslanmaz
taraklara dizili olarak yapılır. Soğutucu bataryalarımızın standart seçim esasları olarak; maksimum batarya yüzey hava hızı 2.7 
m/s, minimum hatve aralığı 2.1 mm, su tarafı maksimum basınç kaybı 40 kPa olacak şekilde, bilgisayar program kontrollü 
seçilmektedir. Müşteri isteğine göre otomasyon için sıcaklık sensörü hücreye takılarak sevk edilebilir.

Plakalı Isı Geri Kazanım Hücresi (P-IGK)
Çapraz  akışlı  plaka  sistemlerinde kullanılan sabit  levhalı  ısı geri  kazanımı  üniteleri  genelde alüminyum levhadan
form verilmiş  olarak  yapılırlar,  egzoz  ve  taze  hava  birbirine  karışmayacak şekilde ayrı kesitlerden geçerek ısı akışını
sağlarlar. Plakalı ısı eşanjörleri sayesinde %45-65 verimlerde (dış hava ve mahal hava şartlarına göre) enerji verimleri
sağlanmaktadır.

kte
verilmektedir.

Soğutucu bataryaların altında 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş eğimli  bir  yoğuşma suyu tavası
bulunmakta ve bu tavanın 3/4’’ dış dişli paslanmaz drenaj borusu hava sızdırmaz bir biçimde gövde dışına

Bu  sebeple  atık  enerjiden  elde  edilen  enerji  verimi  sayesinde işletme  maliyetleri  minimize  edilmektedir.  Plakalı  ısı  
eşan- jörünün altında  304 kalite  paslanmaz çelikten imal  edilmiş eğimli  bir  yoğuşma  suyu  tavası  bulunmakta  ve  
bu  tavanın 3/4’’ dış dişli paslanmaz drenaj borusu hava sızdırmaz bir biçimde gövde dışına çıkartılmaktadır.
Drenaj sifonu cihaz ile  birlikte  verilmektedir.  Besleme  devresinde  ve  dönüş  havası  devresinde  plakalı  ısı  eşanjör  
öncesi  standart  olarak  G4 sınıfı kasetli filtre konulmaktadır. İstenildiği takdirde, by-pass damperli uygulamalar yapılabilir.
Müşteri isteğine göre otomasyon için sıcaklık sensörü ve/ veya donma termostatı hücreye takılarak sevk edilebilir.
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Evaporative Humidifier Cell (PN)

The dry air is humidified in evaporative way thanks to the humidification pads on the pool, which is made of stainless sheet found 
within the standard double wall cell structure. The humidifier pads have different thicknesses according to their humidification 
efficiencies. In case the speed of air passing above the pads is 2 m/s, at 65% efficiency, 85% efficiency, and 95% efficiency, the pad 
thickness is 100 mm, 200 mm, and 300 mm respectively. In these kind of humidification applications, a drift eliminator is used as the 
standard in case the speed of air passing above the pads exceeds 3,5 m/s. The circulation pump in this humidifier, which operates 
as a closed water circuit has too small capacity compared to the other applications. The access cover and sight glass for intervention 
purposes are found as the standard in the pump and in the other circuit components.

Aqueous Type Humidifier Cell (SN)

The aqueous type humidifiers have been designed both to detain dust and similar particles in the air, and to meet humidification 
needs, and to serve for the evaporative cooling purposes. A second cell construction exists in the double wall cell structure, and this 
cell is completely of 304 grade stainless sheet construction, and completely of watertight structure. There is a sealing intervention 
cover and sight glass to be able to intervene to inside the cell. There are water holder blades in order according to the air stream, 
and a drift eliminator at the air outlet. The water is pulverized in the cell thanks to the water sprays, thus the dry air is humidified. 
The pump and the other components are located outside the cell.

Steam Type Humidifier Cell (BN)

There is a sight glass in the cell. There are a standard steam hose, and a stainless steel steam nozzle application. Vaporific 
humidification diffusors from different trademarks can be used.

Heat Recovery Cell with Rotor (R-IGK)

In the systems with rotor, heat recovery is provided thanks to the rotating heat recovery drum.In the systems with rotor, the 
cylinders of the rotating drum are filled with materials having air-permeable and very large internal surfaces.With the rotating 
movement of the heat exchanger drum, heat and humidity of the indoor retun air are transported by the rotor, and heat and 
humidity are absorbed by the cool air. The efficiency ratio of the heat recovery does not fall below 70%. Apart from heat transfer 
carried out in winter, energy transfer and dehumidification process can be carried out also in summer.It is powered by a small 
engine in order to rotate the rotor at appropriate rpm.
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Klima Santralini Oluşturan
Hücre Modülleri
Fan Hücresi (FH)
Çift Emişli Radyal Fanlı (FH1)
Klima santrallerimizdeki, vantilatör ve aspiratör hücrelerinde kullanılan çift emişli radyal fan ve elektrik motor takımında güç
aktarımı, kayış-kasnak tertibatıyla sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde fan devirleri istenilen şekilde ayarlanarak optimum debi ve  basınç
ayarları gerçekleştirilir. Fan kanatları emme ve basma ağızları arasındaki toplam diferansiyel basınç 900 Pa ’ın altında olması halinde
standart olarak öne eğik sık kanatlı, toplam basıncı  900 Pa'ın üzerinde olması  halinde ise standart olarak geriye eğik seyrek

kanatlı olarak bilgisayar programı kontrollü seçilmektedir.
Fan hücresi içerisinde fan, elektrik motoru ve kayış-kasnak tahrikli düzeni, kuvvetlendirilmiş C profili şasi üzerine bağlanmış
olarak  ve  bütün  sistem,  kestamit  esaslı  ses  yutucu  yaylı  titreşim  absorberleri  üzerine  oturtulmuş  montajlıdır.  Kayışın
gerilebilmesi için elektrik motoru özel mukavim sac konstrüksiyonlu kayış gerdirme tertibatlarının üzerine oturtulmakta ve bu

Fan Hücresi (FH)
Plug Fanlı (FH2)
Plug fan uygulamalarında motor mili ara

 tertibatlar üzerlerinde bir üst ve alt motor gücünün ayaklarına uygun standart delikler konulmaktadır. Fan hücresi çıkış ağzı
ile fanın üfleme ağzı arasında hava sızdırmayan iki tarafı sac flanşlı esnek bağlantı (konektör) bulunmaktadır. Fan hücresi çıkış
ağzında standart olarak galvaniz sacdan flanş konulmaktadır. Fan hücresinde fana ve motora rahatça erişilebilecek şekilde
tertiplenmiş servis kapıları, boşluksuz menteşe ve sıkıştırma esaslı hücre içerisinde çıkıntı oluşturmayan klima santral kilidi ile
kolay  müdahaleye  imkan  sağlayacak  tarzda  yapılmaktadır.  Fan  hücresi  servis  kapaklarına  çift  camlı  sızdırmaz  gözetleme
penceresi  ve  hücre  içersine  neme  karşı  korumalı aydınlatma lambası konulmaktadır.

bağlantı  olmadan  fan göbeğine  bağlanır. Motor  devri  fan  devrine  eşittir  ve  frekans
invertörü  kullanarak hassas devir ayarı ve dolayısıyla debi/basınç ayarı yapılabilmektedir. Elektrik motorları IP54 koruma
sınıfı, 2-4 kutuplu, 380 V, 50 Hz ve yüzey soğutmalıdır. Terminal kutusu IP55 koruma sınıfı olup, motor IEC 34-6 şartlarına
uygun kullanılmaktadır. Fan ve motor kuvvetlendirilmiş C profili şasi üzerine bağlanmış olarak ve bütün sistem, kestamit
esaslı ses yutucu yaylı titreşim absorberleri üzerine oturtulmuş montajlıdır. Fan hücresi çıkış ağzı ile fanın üfleme ağzı
arasında hava sızdırmayan iki tarafı sac flanşlı esnek bağlantı (konektör) bulunmaktadır.

Susturucu Hücresi (SH)
Hücre içinde dik olarak monte edilmiş, ses emici kulisler bulunmaktadır. Ses emici malzemesi olarak 650°C sıcaklığa dayanıklı 
ve nemi emmeyen tip taşyünü levhası kullanılmaktadır. Kulis çerçeveleri galvaniz sacdan imal edilmektedir. Ses emici malzeme 
yüzeyi kumaş şeklinde cam tülü ile korunmuş olup, yüksek hava hızlarında ses emici malzemesinin erozyonu önlenmiştir. Kulisler
arasındaki mesafe ve hava hızı, hava sesinin maksimum bastırılacağı şekilde ve basınç kaybının optimum olacağı seviyelerde 
seçilmektedirler. Susturucu hücresinde aksi belirtilmedikçe maksimum hava basınç düşümü 50 Pa olarak tutulmaktadır.

 (FH1)  (FH2)  (SH)
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tertiplenmiş servis kapıları, boşluksuz menteşe ve sıkıştırma esaslı hücre içerisinde çıkıntı oluşturmayan klima santral kilidi ile
kolay  müdahaleye  imkan  sağlayacak  tarzda  yapılmaktadır.  Fan  hücresi  servis  kapaklarına  çift  camlı  sızdırmaz  gözetleme
penceresi  ve  hücre  içersine  neme  karşı  korumalı aydınlatma lambası konulmaktadır.

bağlantı  olmadan  fan göbeğine  bağlanır. Motor  devri  fan  devrine  eşittir  ve  frekans
invertörü  kullanarak hassas devir ayarı ve dolayısıyla debi/basınç ayarı yapılabilmektedir. Elektrik motorları IP54 koruma
sınıfı, 2-4 kutuplu, 380 V, 50 Hz ve yüzey soğutmalıdır. Terminal kutusu IP55 koruma sınıfı olup, motor IEC 34-6 şartlarına
uygun kullanılmaktadır. Fan ve motor kuvvetlendirilmiş C profili şasi üzerine bağlanmış olarak ve bütün sistem, kestamit
esaslı ses yutucu yaylı titreşim absorberleri üzerine oturtulmuş montajlıdır. Fan hücresi çıkış ağzı ile fanın üfleme ağzı
arasında hava sızdırmayan iki tarafı sac flanşlı esnek bağlantı (konektör) bulunmaktadır.

Susturucu Hücresi (SH)
Hücre içinde dik olarak monte edilmiş, ses emici kulisler bulunmaktadır. Ses emici malzemesi olarak 650°C sıcaklığa dayanıklı 
ve nemi emmeyen tip taşyünü levhası kullanılmaktadır. Kulis çerçeveleri galvaniz sacdan imal edilmektedir. Ses emici malzeme 
yüzeyi kumaş şeklinde cam tülü ile korunmuş olup, yüksek hava hızlarında ses emici malzemesinin erozyonu önlenmiştir. Kulisler
arasındaki mesafe ve hava hızı, hava sesinin maksimum bastırılacağı şekilde ve basınç kaybının optimum olacağı seviyelerde 
seçilmektedirler. Susturucu hücresinde aksi belirtilmedikçe maksimum hava basınç düşümü 50 Pa olarak tutulmaktadır.

 (FH1)  (FH2)                        (SH)
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Fan Cell (FH) / Double Suction with Radial Fan (FH1)

In the double suction radial fan and electric motor set, which are used in ventilator and aspirator cells in our air handling units, the 
power transfer is provided by the belt-pulley mechanism. Thanks to this system, the fan speeds can be adjusted as desired and 
optimum air flow and pressure settings can be done. In case the total differential pressure between the suction and force ports of 
the fan blades is below 900 Pa, or the total pressure over 900 Pa, leaned-forward dense-bladed fans are selected as the standard, or 
leaned-backward sparse-bladed fans are selected as the standard, respectively. In the fan cell, the fan, electrical motor and belt-
pulley driving gear, strengthened C profile are connected onto the frame, and the whole system is installed as seated onto the 
sound absorbing spring-loaded vibration absorbers. The electrical motor is seated onto the belt tensioning fixings with special 
durable sheet construction in order to be able to tighten the belt, and standard holes suitable for the feet of an upper and lower 
engine power are put on these fixings. There is an airtight elastic connection (connector) having a sheet flange at both sides 
between the fan cell outlet and the blowing orifice of the fan. As standard, a flange made of galvanized sheet is placed on the fan cell 
outlet. The access doors arranged for comfortable access to the fan and the engine in the fan cell are manufactured based on 
spaceless hinge and compaction so that it will allow for easy intervention with the air handling unit lock, which does not form 
protrusion in the cell. A double-glazed sealed viewing window, and a moisture-proof illumination lamp are placed in the fan cell 
access covers, and in the cell, respectively.

Fan Cell (FH) / With Plug Fan (FH2)

In the plug fan applications, the motor shaft is connected to the fan hub without interconnection. The motor speed is equal to the 
fan speed, and fine speed adjustment and therefore flow rate/pressure adjustment can be made by using the frequency inverter. 
The electrical motors are IP54 protection class, 2-4 pole, 380 V, 50 Hz and surface-cooled. The terminal box is IP55 protection class, 
and the motor is used according to IEC 34-6 conditions. The fan and the motor are installed as connected on the strengthened C-
profile frame, and the whole system is installed as seated onto the castermid-based sound absorbing spring-loaded vibration 
absorbers. There is an airtight elastic connection (connector) having a sheet flange at both sides between the fan cell outlet and the 
blowing orifice of the fan.

Silencer Cell (SH)

There are sound-absorbing backstages vertically mounted in the cell. As the sound-absorbing material, a rockwool plate is used, 
which is resistant to 650°C temperature, and of non-hygroscopic type. The backstage frames are manufactured from galvanized 
sheet. The sound-absorbing material surface is protected with the fiberglass in the shape of fabric, thus preventing erosion of the 
sound-absorbing material at high air velocities. The distance between the backstages and the air velocity are selected so that the 
sound of air will be suppressed at maximum level, and the pressure loss will be optimum. In the silencer cell, the maximum air 
pressure drop is maintained 50 Pa unless otherwise specified.
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MODEL
1,5 2 2,5 3 3,5 4

AHUPlus-20 750 450 670 (mm) 1339 1785 2231 2677 3124 3570

AHUPlus-40 750 750 670 370 2424 3232 4040 4848 5656 6464

AHUPlus-60 1050 750 970 670 3509 4679 5849 7019 8189 9359

AHUPlus-80 1350 750 1270 670 4595 6126 7658 9190 10721 12253

AHUPlus-90 1050 1050 970 670 5081 6774 8468 10162 11855 13549

AHUPlus-120 1350 1050 1270 970 6652 8870 11087 13305 15522 17739

AHUPlus-150 1650 1050 1570 970 8224 10965 13706 16447 19189 21930

AHUPlus-160 1350 1350 1270 970 8710 11613 14516 17419 20323 23226

AHUPlus-200 1650 1350 1570 1270 10767 14356 17945 21534 25123 28712

AHUPlus-240 1950 1350 1870 1270 12824 17099 21374 25649 29924 34199

AHUPlus-250 1650 1650 1570 1270 13310 17747 22184 26621 31058 35495

AHUPlus-280 2300 1350 2220 1570 15225 20300 25375 30450 35524 40599

AHUPlus-300 1950 1650 1870 1270 15854 21138 26423 31708 36992 42277

AHUPlus-360 1950 1950 1870 1570 18883 25178 31472 37767 44061 50355

AHUPlus-420 2300 1950 2220 1870 22418 29890 37363 44835 52308 59780

AHUPlus-480 2600 1950 2520 1870 25447 33929 42412 50894 59376 67859

AHUPlus-490 2300 2300 2220 1870 26613 35484 44356 53227 62098 70969

AHUPlus-560 2600 2300 2520 2220 30210 40280 50350 60420 70489 80559

AHUPlus-600 3200 1950 3120 2220 31506 42008 52510 63012 73513 84015

AHUPlus-640 2600 2600 2520 1870 34292 45723 57154 68584 80015 91446

AHUPlus-700 3200 2300 3120 2520 37403 49870 62338 74805 87273 99740

AHUPlus-800 3200 2600 3120 2220 42457 56609 70762 84914 99066 113219

AHUPlus-960 3800 2600 3720 2520 50622 67496 84370 101244 118117 134991

The Cell Section and Flowrate Table of  
The Air Handling Unit Models

External Internal Flowrate (m³/h) at Air Velocity (m/s)

Width Height Width Height 
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Model

AHUPlus-20

AHUPlus-40

AHUPlus-60

AHUPlus-80

AHUPlus-90

AHUPlus-120

AHUPlus-150

AHUPlus-160

AHUPlus-200

AHUPlus-240

AHUPlus-250

AHUPlus-280

AHUPlus-300

AHUPlus-360

AHUPlus-420

AHUPlus-480

AHUPlus-490

AHUPlus-560

AHUPlus-600

AHUPlus-640

AHUPlus-700

AHUPlus-800

AHUPlus-960

Air Handling Unit 
QUİCK SELECTION CHART

Air Flowrate (m3/h x 1000)

RATING RANGE OF INPUT AIR (v)

Air Flowrate (m3/h x 1000)
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