
7 Ana Ölü Nokta
Soğutma Sistemi

Su şartlandırmada, ölü nokta, tutarlı bir şekilde akışa sahip olmayan çapının 3 katından daha büyük 
herhangi bir ekipman ya da boru uzunluğudur.

Ölü noktalar ile ilişkili biyofilmler, mikrobiyolojik korozyon, tıkanmış borular, düşük ısı transferi ve 
Legionella bakterilerinin büyümesi ve çoğalması gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Mümkün olan 
yerlerde, ölü bacaklar çıkarılmalı veya yeniden tasarlanmalıdır. Ölü noktaların giderilemediği yerler de 
sorunları azaltmak için etkili yönetim stratejileri gerekir  

Yaygın durumlar için en iyi uygulama önlemleri aşağıda belirtilmiştir:

Genel olarak, en önemli element, şartlandırılmış suyun, sistemin her parçasında en azından haftada bir kez tercihen kimyasal 
eklemeden sonra iyi biyosidal bir seviyede (ya da bölgeye özgü risk değerlendirmesi doğrultusunda) düzenli akışını sağlamaktır. 

Bu, gerektiğinde ilgili valfleri açarak / kapatarak otomatik olarak (tercih edilen) veya manuel olarak yapılabilir. Yapılan tüm 
işlemler sahanın veri tabanına veya kayıt defterine işlenmelidir.

Genleşme için Kapalı Boru Uzatma:
Ölü noktayı ortadan kaldırın. Alternatif olarak, biyosit 
ilaveleri sırasında minimum haftalık olarak su boşaltmak 
için drenaj hattı veya çapraz bağlantı yapın. Zamanlayıcı 
ile otomatize edin.
Tank Dengeleme Hattı:
Haftalık biyosit eklemeleri sırasında su boşaltmak için 
hat ekleyin. Zamanlayıcı ile otomatize edin. Yılda 2 defa 
yapılacak temizlik ve dezenfeksiyonda çamurları ve 
çökeltileri tamamen temizleyin.

Durağan Chiller ( Teftiş için açın):
Tüm çalışmayan ekipmanlardan biyosit varlığında 
haftalık bir akış sağlayın. Eğer 7 günden uzun süredir 
çalışmıyorsa kullanımdan önce dezenfekte edin.

Durağan Resirkülasyon Pompaları:
Biyosit ilavesi sırasında pompaları çevirin veya minimum 

haftada bir akış sağlamak için çalıştırın. Eğer 7 günden 
uzun süredir çalışmıyorsa kullanımdan önce 

dezenfekte edin.

Free Cooling Eşanjörleri:
Biyosit ilavesi sırasında tüm ısı eşanjörlerinden 

haftalık bir akış sağlayın. Eğer 7 günden uzun süredir 
çalışmıyorsa kullanımdan önce dezenfekte edin.

Boru Boşaltma Vanası:
Ölü noktayı ortadan kaldırın. Biyosit ilaveleri sırasında 
haftalık olarak su boşaltmak için drenaj hattı veya çapraz 
bağlantı yapın. Zamanlayıcı ile otomatize edin.

Kullanım Dışı Kum Filtreleri:
Kumu değiştirin ve eğer 7 günden uzun süre 

kullanılmamışsa dış kabını ve boru hattını dezenfekte 
edin. Kalıcı olarak devre dışı bırakmak için filtreyi çıkartın 

ve boruları sonlandırın.
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