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Rutubet Nedir?
Rutubet kelimesi anlam açısından, nem kelimesi ile eş 
anlamlı olsa da, kullanım açısından nemden biraz farklı 
kullanılmaktadır. Evlerin duvarlarında rutubete bağlı 
olarak mantar oluşur. Bu mantara halk dilinde rutubet 
denilmektedir. Dolayısıyla rutubet kelimesi hem neden 
hem de sonuç olarak kullanılmaktadır.

Rutubet
Neden Oluşur?
Rutubet aynı zamanda nem demektir. Buna bağlı olarak, su buharının olduğu her 
yerde rutubetle karşılaşmak mümkündür. Banyo yaparken, yemek hazırlarken, 
çamaşırları yıkarken ve kuruturken ve hatta nefes alıp verirken ya da terlerken aslında 
su buharı oluştururuz. Nem, genellikle yalıtım konusunda başarısız olan evlerde 
oluşmaktadır. Evler, yağmur suyunu çeken duvarların ve bu duvarların içerisindeki 
sıcaklığın etkisiyle nemlenir. Pencere kenarları da iyi şekilde yalıtılmalıdır. Bu sayede 
pencere ile duvar arasında oluşabilecek olan rutubetin önüne geçilir. Öte yandan, 
çok iyi yalıtılmış pencereler sebebiyle de rutubetle karşı karşıya kalınabilmektedir. İyi 
yalıtımı olan bir pencere sebebiyle içeride bulunan nem dışarıya atılamayabilir. 
Pencere camında sık sık terleme gözlemleniyor ise, nem problemi var demektir. 
Böyle durumlarda kalın perdelerle camı kapatmamak, camı açık bırakmak ve nem 
problemine çözüm aramak doğru olacaktır. Zira, hem camın hem de perdenin kapalı 
bırakıldığı durumlarda, perdelerde küf mantarı oluşumu gözlemlenebilmektedir.
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Mantar ve küf oluşumu

Mikroorganizma ve bakteriyel faaliyetlerin artışı

Elektronik cihazların çalışamaz duruma gelmesi

Korozyon

Binalarda meydana gelen tahribat

Ürünlerde ya da eşyalarda nemden dolayı oluşan hasarlar

Nemli iç atmosfere bağlı olarak meydana gelen konforsuzluk 
ve rahatsızlıklar

Neden Nem Alma 
İhtiyacı Duyuyoruz?
Sel, su hasarı görmüş binalar, inşaat işleri, üretim prosesleri, yüzme havuzları, nemli alanlar, 
değerli eşya muhafazası, ilaç ve gıda fabrikaları ve insan konforunun sağlanması gibi birçok 
alanda nem alma prosesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ortamda bulunan havadaki nem miktarına 
ek olarak, ortamda bulunan insanlardan solunum yoluyla, mutfak ya da banyondan gelen su 
buharı ile, üretim prosesleri ya da depolanan ürünlerden gelen nem katılımı ile daha da yükselir. 
Dolayısıyla nem alma işlemine duyulan ihtiyaç daha da artar.

Aşağıda nem alma ihtiyacı olduğunun göstergesi olan bazı durumlar sıralanmıştır. 

Metallerde yüksek nem seviyelerinde paslanma meydana gelir. Buna bağlı olarak, değerli eski 
araçlar, eşyalar ya da silah koleksiyonları nem alma sistemleri ile korunur.  Rutubetli banyolarda ya 
da yaşam alanlarında küf ve mantar oluşabilir. Bazı tıbbi malzemeler veya gıda malzemeleri 
rutubetli ortamda hızlıca bozulur. Selden dolayı ortaya çıkan hasarlar kolay bir şekilde bu sistemler 
sayesinde ortadan kaldırılabilir. Mantar ve küften dolayı istenmeyen kokular giderilebilir. Yeni yapılan 
binalar ise daha çabuk kullanılabilir duruma getirilebilir.
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Sağlığa
Zararları Nelerdir?
Rutubete bağlı olarak bireylerde küf alerjisi görülebilmektedir. 
Küf alerjisinin sonucunda da burunda akıntı, kaşıntı, hapşırma ya 
da gözlerde yaşarma ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Kimi 
zaman öksürük problemi baş gösterebilir ve nefes darlığı problemi 
başlayabilir. Nefes darlığı özellikle geceleri hırıltılı nefes alma ve 
horlama gibi problemlerin doğmasına neden olur; solunum 
yollarına verdiği ciddi zararlardan söz edebiliriz. Nemli evlerde 
astım krizleri baş gösterebilmektedir. Öte yandan, evdeki nem 
yüzünden romatizma hastalığı da görülebilmektedir. Rutubete 
bağlı eklem ağrıları, halsizlik ve kokuya bağlı uykusuzluk sorunları 
da yaşanabilmektedir. Nemli evlerde bulunmamak veya nem ile 
mücadele etmek gerekmektedir.
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Rutubet
Nasıl Önlenir?
Rutubete karşı alınabilecek önlemlerden biri elbette iyi bir 
izolasyon olmaktadır. İyi yalıtım yapılmış evlerde, nem 
sorunu ile karşı karşıya kalmak, oldukça düşük bir ihtimaldir. 

Ev tipi nem alma cihazları ise evinizdeki hiçbir canlıya ve 
eşyaya zarar vermeden ortamda nem alma yapılarak nem 
kurutulur. Size ferah sağlıklı bir ortam sunulur. 

Ev tipi nem alma cihazları, güvenilir ve temiz bir nem alma 
işlemi gerçekleştirir. Rutubet, küf, pas ve zararlı bakterilere 
karşı koruma sağlarlar. Elektronik cihazlarınızın korozyona 
karşı korunmasında, yapıların neme karşı korunmasında ve 
insanların doğru şartlandırılmış havaya sahip olmasında 
önemli bir rol oynarlar. 
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İdeal Konfor İçin 
Gerekli 
Nem Değerleri
İnsanlar için ideal konfor ve iç hava kalitesi ile ilgili optimum nem değerleri hesaplanırken 
metabolizma aktivitesi ve hava hızı gibi bazı değerlere de dikkat edilir. Özellikle astım hastaları 
ve kalp hastaları sağlıklı bir insana göre kalitesiz sıcaklık ve nem değerine sahip ortamlardan 
çok daha hızlı etkilenirler.  Ek olarak, çoğu  bakteri, virüs  ve  diğer mikroorganizmaların  
üremesi ve  çoğalması  için  gerekli  olan  optimum  nem ve  sıcaklık değeri insan yaşamını 
olumsuz etkiler.

İdeal Konfor ve İç Hava Kalitesi için Optimum Nem Değeri

Optimum Bağıl Nem Oranı %45 - %55

Bakteri

Virüs

Mantar

Mayt

Astım ve Alerji

Ozon Üretimi

Kimyasal
Reaksiyonlar

Solunum Yolu
Enfeksiyonu
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Ev Tipi Nem Alma
Cihazları 06

Küf, mantar, rutubet ve zararlı bakterilerin oluşmasını 
engelleyen ev tipi nem alma cihazları, astım, lejyoner ve 
romatizma gibi hastalıkların da önüne geçmenizi sağlar. 

Çalışma prensibi olarak bu cihazlar, ortamda bulunan 
fazla nemi granüllerin içine emer ya da kendi haznelerine 
su olarak toplar. Nem maskesi olarak tanımlanabilecek 
bu cihazların bazı modelleri havada bulunan zararlı  
organizmaları da yok ederek iç mekanlarda daha sağlıklı 
bir havaya ulaşılmasını sağlarlar.

Ev Tipi 
Nem Alma 
Cihazları
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THD-12S

THD-12C



Portatif ve şık tasarım

Tak & çalıştır sistem

LED ekranı ile kontrol kolaylığı

Sessiz çalışma

İyonizer

Fan kontrol hız ayarı

Zamanlayıcı

Özellikler

07
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Ev Tipi Nem Alma
Cihazları
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Ev Tipi Nem Alma 
Cihazlarının
Teknik Özellikleri
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THD-16

THD-10

Ev Tipi Nem Alma
Cihazları

THD-25

THD-20



technowell.com.tr

09

NEM ALMA 
KAPASİTESİ 
(30°C KT-%80 BN) 0,6 kg/gün 10 kg/gün 12 kg/gün 12 kg/gün

GÜÇ BESLEMESİ 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz

SOĞUTUCU 
AKIŞKAN

Peltier R134A R134A R290

ÇALIŞMA SICAKLIK 
ARALIĞI 5 °C – 35 °C 5 °C – 35 °C 5 °C – 35 °C 5 °C – 35 °C

TAVSİYE EDİLEN 
MAKS. ODA 
BÜYÜKLÜĞÜ

10 m² 20 m² 25 m² 25 m²

NEM KONTROL 
ORANI

%40 - %80%40 - %80%40 - %80 %40 - %80

0,23 kW0,21 kW0,08 kW 0,18 kW

SES SEVİYESİ ≤ 45 dB(A)≤ 45 dB(A)≤ 30 dB(A) ≤ 36 dB(A)

HAVA DEBİSİ 120 m³/h120 m³/h180 m³/h 120 m³/h

GİRİŞ  AKIMI

GİRİŞ GÜCÜ

1,3 A1,2 A0,67 A 0,95 A

FAN HIZ AYARI

İYONİZER

ZAMANLAYICI

OTOMATİK 
DEFROST

SU TANKI HACMİ 1,8 lt 1,5 lt 1,5 lt 2,0 lt

KONTROL TİPİ ElektronikElektronikElektronik Elektronik

CİHAZ ÖLÇÜLERİ
(mm)

210 x 155 x 345 280 x 170 x 485 290 x 170 x 512 280 x 200 x 500

PAKET ÖLÇÜLERİ
(mm)

265 x 210 x 405 338 x 228 x 528 340 x 220 x 565 344 x 264 x 555

NET AĞIRLIK 2,4 kg 10 kg 11 kg 12 kg

OTOMATİK
GECİKME RÖLESİ

DRENAJ HATTI Su Tankı Su Tankı / 
Daimi Hortum

Su Tankı / 
Daimi Hortum

Su Tankı / 
Daimi Hortum

LED KONTROL
PANELİ Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut

Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut

Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut

Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut

Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut

Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut

THD-12STHD-10THD-06 THD-12CMODEL

Ev Tipi Nem Alma
Cihazları

Not: Elektrik kesintilerinde cihazın son çalışma konumunu 
elektrik geldiğinde devam ettirme özelliği.
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NEM ALMA 
KAPASİTESİ 
(30°C KT-%80 BN) 16 kg/gün 20 kg/gün 25 kg/gün

GÜÇ BESLEMESİ 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz

SOĞUTUCU 
AKIŞKAN

R134A R290 R290

ÇALIŞMA SICAKLIK 
ARALIĞI 5 °C – 35 °C 5 °C – 35 °C 5 °C – 35 °C

TAVSİYE EDİLEN 
MAKS. ODA 
BÜYÜKLÜĞÜ

30 m² 30 m² 30 m²

NEM KONTROL 
ORANI

%40 - %80%40 - %80%40 - %80

0,38 kW0,38 kW0,34 kW

SES SEVİYESİ ≤ 45 dB(A)≤ 45 dB(A)≤ 45 dB(A)

HAVA DEBİSİ 120 m³/h120 m³/h180 m³/h

GİRİŞ  AKIMI

GİRİŞ GÜCÜ

2,2 A2,0 A2,0 A

FAN HIZ AYARI

İYONİZER

ZAMANLAYICI

OTOMATİK 
DEFROST

SU TANKI HACMİ 5,5 lt 4,0 lt 6,5 lt

KONTROL TİPİ ElektronikElektronikElektronik

CİHAZ ÖLÇÜLERİ
(mm)

335 x 240 x 587 343 x 237 x 570 340 x 240 x 500

PAKET ÖLÇÜLERİ
(mm)

385 x 286 x 625 403 x 298 x 652 395 x 290 x 653

NET AĞIRLIK 14,5 kg 14 kg 14,5 kg

OTOMATİK
GECİKME RÖLESİ

DRENAJ HATTI Su Tankı / 
Daimi Hortum

Su Tankı / 
Daimi Hortum

Su Tankı / 
Daimi Hortum

LED KONTROL
PANELİ Mevcut Mevcut Mevcut

Mevcut Mevcut Mevcut

Mevcut Mevcut Mevcut

Mevcut Mevcut Mevcut

Mevcut Mevcut Mevcut

Mevcut Mevcut Mevcut

THD-25THD-20THD-16MODEL

Ev Tipi Nem Alma
Cihazları

Not: Elektrik kesintilerinde cihazın son çalışma konumunu 
elektrik geldiğinde devam ettirme özelliği.



11

Ev Tipi Nem Alma 
Cihazlarında Yoğuşan
Su Nasıl Tahliye Edilir

technowell.com.tr

Ev tipi nem alma cihazlarında su tankı ve ayrıca suyun 
dışarıya atıldığı bir drenaj hortumu bulunur.  Su tankının 
taşmaması için bütün cihazlarda otomatik kapanma ve 
otomatik uyarı sistemi mevcuttur.

Ev Tipi Nem Alma
Cihazları



Portatif Klimalar 12

Mobil klimalar, tasarım sınırlamaları veya bina kısıtlamaları 
nedeniyle duvar kliması kullanamadığınız alanlar için en 
iyi seçenektir. Technowell mobil klimalar, bulunduğunuz 
odayı iklimlendirmek için ideal iklim kontrol çözümüdür. 
Odadan odaya, evden eve veya evden işe yanınızda serin 
esintiler taşıyın.

Portatif
Klimalar

technowell.com.tr

TAC-9

TAC-7
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A sınıfı klima verimliliği sağlar.

Zamanlama sistemi ile istenilen anda iklimlendirme yapar.

Odada havanın mümkün olan en iyi şekilde dağıtılmasını sağlar.

Kulpları ve arka tekerlekleri sayesinde, havalandırmanın gerekli olduğu 
herhangi bir odaya kolaylıkla taşınabilir.

Kolay filtre çıkarma ve temizleme özelliği ile rahatlık sağlar.

Uzaktan kumanda ile kullanım kolaylığı sağlar.

Tüm mekanlara uyum sağlayabilecek kompakt ve şık yapısı vardır.

Özellikler

TAC-12 TAC-9H

Portatif Klimalar
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TAC-12TAC-9TAC-7

SOĞUTMA 
KAPASİTESİ 7.000 Btu 9.000 Btu 12.000 Btu

GÜÇ BESLEMESİ 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz 220 V – 50 Hz

SOĞUTUCU 
AKIŞKAN

R290 R290 R290

SOĞUTUCU 
AKIŞKAN MİKTARI

120 gr 200 gr 250 gr

HAVA DEBİSİ 250 m³/h 330 m³/h 470 m³/h

SOĞUTMA GİRİŞ 
GÜCÜ

1.340 Watt950 Watt770 Watt

5,8 A4,3 A3,5 A

SES SEVİYESİ ≤ 65 dB(A)≤ 65 dB(A)≤ 65 dB(A)

EER

SOĞUTMA GİRİŞ 
AKIMI

2,02,02,0

FAN HIZ AYARI

AKILLI KONTROL
PANELİ

ZAMANLAYICI MevcutMevcutMevcut

MevcutMevcutMevcut

MevcutMevcutMevcut

MevcutMevcutMevcut

MevcutMevcutMevcut

MevcutMevcutMevcut

MevcutMevcutMevcut

PENCERE
APARATI

APARAT KANALI

SICAKLIK 
GÖSTERGESİ

CİHAZ ÖLÇÜLERİ
(mm)

290 x 290 x 680 320 x 320 x 745 401 x 373 x 806

PAKET ÖLÇÜLERİ
(mm) 402 x 370 x 860 416 x 382 x 940 454 x 445 x 1.002

NET AĞIRLIK 20 kg 26 kg 28,5 kg

BRÜT AĞIRLIK

SOĞUTMA 
KAPASİTESİ

ISITMA
KAPASİTESİ

GÜÇ BESLEMESİ

SOĞUTUCU 
AKIŞKAN

SICAKLIK SET 
ARALIĞI (°C)

HAVA DEBİSİ

SOĞUTMA GİRİŞ 
GÜCÜ

SES SEVİYESİ

EER

SOĞUTMA GİRİŞ 
AKIMI

CİHAZ ÖLÇÜLERİ
(mm)

PAKET ÖLÇÜLERİ
(mm)

NET AĞIRLIK

BRÜT AĞIRLIK

21 kg 28,5 kg 32 kg

TAC-9-H

9.000 Btu (2600 w)

220 V – 50 Hz

R410A/R290

16 - 32

310 m³/h

7.000 Btu (2050 w)

1.003 Watt

4,5  A

ISITMA GİRİŞ 
GÜCÜ

ISITMA GİRİŞ 
AKIMI

834 Watt

3,8  A

≤ 65 dB(A)

2,6

701 x 350 x 348

884 x 405 x 379 

24 kg

27 kg

UZAKTAN
KUMANDA

MODEL MODEL

Portatif Klimalar
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Kolayca Yer Değiştirin

Hızlı Soğutma
Klima hızlı ve etkili şekilde soğutmaya başlayarak 
oda sıcaklığını istediğiniz seviyeye getirecektir. Hızlı 
şekilde ideal sıcaklığa ulaşacağı için üşümenize ya 
da terlemenize engel olacaktır.

Geniş kanat açıları sayesinde kullandığınız 
odaya havayı eşit bir şekilde yayar. Bu sayede 
uzak mesafede olsanız bile içerisinin ısısından 
yararlanırsınız. Büyük ve geniş mekanlar için 
idealdir.

Portatif klima sahip olduğu ayaklar yardımı ile 
kolay taşınabilir özelliktedir. Sadece iterek ya da 
çekerek yerini değiştirebilirsiniz. Evinizde klimayı 
odalar arasında taşıyabilirsiniz. Böylece klimanız 
her ihtiyacınız olduğunda yanınızda olacaktır.

Kompakt yapısı ile evinizde ya da iş yerinizde çok 
fazla yer kaplamayacaktır. Küçük odalara bile 
rahatlıkla sığar ve bulunduğu ortamda dağınık bir 
görünüm oluşmasına engel olur.

Kompakt Yapı

Homojen Hava Dağılımı

Uyumlu ve 
Modern Görünüm

Zamanlayıcı
Zamanlayıcıyı ayarlayarak klimanızın istediğiniz 
zaman çalışmasını istediğiniz zaman kapanmasını 
sağlayabilirsiniz. Gerekli ayarlamaları yaptığınızda siz 
klimanın yanında olmasanız bile sizin ayarladığınız 
şekilde çalışacaktır. Zamanlayıcı ile enerji tasarrufu 
yapma imkanına sahip olursunuz.

Uyku Modu
Kumanda üzerinden akıllı uyku modunu 
seçtiğinizde 8 saatlik uyku süreniz boyunca 
daha rahat etmenizi sağlar. Aynı zamanda uyku 
evrelerinizi de algılar ve ona göre ısı yaymaya 
başlar.

Portatif Klima 
Pencere Aparatı
Portatif klima pencere aparatı ile cihazda oluşan 
sıcak hava pencereden dışarıya atılırken, 
dışarıdaki sıcak havanın içeri girişi engellenir. 
Portatif klima ile beraber verilmektedir.

Anlaşılması kolay sade tasarımı sayesinde 
oldukça kolay bir şekilde kontrol edilebilir. Bu 
sayede çok yönlü olarak kumandası ile hızlı ve 
pratik bir şekilde tüm ayarlamaları yapabilirsiniz. 
Aynı zamanda üzerindeki panelden de kolaylıkla 
dilediğiniz ayarı yapabilirsiniz.

Sade yapısı ile eşyalarınıza ve odanıza kolayca 
uyum sağlayacaktır. Evinizin ya da iş yerinizin 
şıklığını bozmayacak bir klimadır.

Klima çalışır durumda 65 dB(A)’nın altında ses 
çıkarmaktadır. Bu ses seviyesi sizi rahatsız 
etmeyecektir. 24 saat kullanıma imkân veren 
klima çalışır durumdayken uyuyabilir, ders 
çalışabilir, işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Dikkatinizi 
dağıtmayacak, huzurlu bir ortam oluşturacaktır.

Rahatsız Etmeyen 
Ses Seviyesi

Kumandadan Kontrol

Portatif Klimalar

technowell.com.tr
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