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MCM Engineering mühendislik,otomasyon ve yazılım alanında faaliyet 
gösteren bir mühendislik grubudur. MCM yaklaşık 20 yıldan uzun şirket 
geçmişinde bir çok endüstriyel, tarımsal ve ticari proje tamamlamış, 
iklimlendirme konusunda makine üreten, farklı sektörlerde proses ve 
yazlım mühendisliği yapan şirketlerden oluşan bir gruptur.

MCM Engineering kendi bünyesinde 8 ana marka bulundurmaktadır 
ve bunların her biri ayrı bir faaliyet kolunda çalışmaktadır. Toplamda 
100 den fazla çalışanı, 1.500 m2 istanbul Head Office ve 5.000 m2 kapalı 
alanı olan Tekirdağ-Marmara Erğelisi’ndeki fabrikası, 450 m2 Antalya 
Show-room ve bölge müdürlüğü ile hizmet vermektedir.

Halen 50 den fazla ülkede proje yürüten , kendi bünyesinde halen 
40 mühendisin çalıştığı, Ar-ge merkezinde sürekli inavosyan ve arge 
çalışmaları yürüten mühendislik personeliyle dünyanın  çok farklı 
bölgelerinde projeler yürütmektedir. Kullandığı ERP (Kurumsal Kaynak 
Planlama) sistemi ile bütün iş süreçlerini izleyen ve raporlayan geniş 
bir altyapıya sahiptir.

Toplamda 20 milyon m2 den fazla sera alanında iklimlendirme projesi, 
1,5 milyon m2 den fazla ticari-endüstriyel alanda mekanik ya da 
elektromekanik taahhüt yapmış olan firmamız, yine iklimlendirme 
alanında ürettiği yüzlerce ürün ile dünyanın farklı bölgelerindeki 
distribütörlerine ve son kullanıcılara ulaşmaktadır.

11 personelden oluşan süpervizör ve devreye alma mühendis-teknik 
ekibiyle yalnızca proje tamamlanması sırasında değil, sistem kullanımı 
sırasında da servis ve periyodik bakım hizmetlerini kendi ekipleri ya 
da dünyadaki diğer yetkili servisleri ile sürekli izlemekte ve kontrol 
etmektedir.
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CAM SERA 
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ELEKTRİK-OTOMASYON 

ELEKTRO-MEKANİK 
TAAHHÜT

SOLVENT GERİ 
DÖNÜŞÜM 
TESİSLERİ

PROSES YAZILIMI VE 
OTOMASYONU

ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER 
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Çalışanlarının yaklaşık %40 ‘ı mühendis olan MCM Engineering 
büyük oranda yurtdışı projelerine hizmet vermektedir. Projelerinin 
tamamını 3D olarak hazırlayarak en küçük detaylarda bile hata 
yapılmasının önüne geçmektedir. 

Geniş proje ekibi sözleşme sonrasında müşterilerimiz ve saha 
mühendislerimiz ile beraber proje üzerinde çalışmaktadırlar. 
Böylece daha planlama aşamasında neredeyse kusursuz bir üretim-
tedarik-montaj süreci başlamaktadır. 

Her proje için atanan mühendis süpervizörlerimiz sahada uygulama 
sırasında sürekli olarak müşterilerimize rapor vermektedirler. 
Onların uygulama sırasında periyodik olarak sahada olmaları bir 
çok yanlış uygulamayı önlemekte böylece şantiyeler ciddi bekleme 
ya da duraklamalara girmeden devam edebilmektedirler.

Saha mühendislerinin tüm projeyi kapsayan ve onlarca alt süreci içinde 
barındıran proje takip sistemi ile süreç yönetimi konusunda müşterilerimize 
hizmet vermeleri her gelişmenin anında görülebilmesini sağlamaktadır. 
Aslında tamamen bir eşgüdüm ve koordinasyon konusu olan proje ve şantiye 
yönetimi kullanılan özel proje yazılımı ile kolayca ve anlaşılır bir şekilde 
yürütülebilmektedir. Yüzlerce detaya hakim olan proje ve saha mühendisleri 
bu sayede kusursuz bir raporlama ve geri bildirim yapabilmektedir.

MÜHENDİSLİK PROJE
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Yürüttüğü similasyon çalışmaları 
ile yalnızca seraların hava kalitesini 
deneysel olarak analiz etmekle 
kalmayıp, solvent gibi kimyasal 
akışkanların havadan emilerek yeniden 
kullanımı konusunda son derece özel 
metotlar üzerinde çalışmaktadır.

Arge mühendislik ekibi halen EATON’un  
Avrupa’daki 11. ex-proof bayisi olma 
konusunda eğitim ve akreditasyonlara 
destek sağlamaktadır. Böylece 
Türkiye’de , yanıcı -patlayıcı özellikleri 
olan gaz ve pertol tesisleri için ilk kez 
ex-proof pano üreten firma olmayı 
hedeflemektedir. 

Türkiye’nin kendi alanında en çok inovasyon ve arge çalışmaları yürüten firmalarından biri olan MCM Engineering 
kurduğu Ar-ge merkezi ile sistematik bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Fabrika bünyesinde bulunan akredite 
deney merkezi ile nem,sıcaklık,debi gibi havaya dair bir çok termodinamik bileşinin üniteler üzerindeki etki ve 
performansını ölçebilmektedir.

İNOVASYON-ARGE
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Aslında son derece verimli bir yatırım olan cam sera alanında Türk firma çok azdır. Ve genellikle planlanan projeler 
yüksek teknoloji ekipmanlar içermemektedirler. Bunun en önemli nedeni anahtar teslim hizmeti veren firmaların 
çoğunun donanım/ekipman üreticisi olmamalarıdır.

Neden Keyway dediğimiz zaman zaten büyük ve ciddi bir “İklimlendirme Sistemleri ve Elektrik güç panoları “ 
üretici olan MCM Engineering  konstrüksiyon-perde-otomasyon-sulama gibi başlıklardaki eksikliklerini global , 
güçlü markalarla kapatarak , bir Türk mühendislik firması olarak Avrupalı rakipleriyle yüksek kalite standartlarında 
rekabet edebilmektedir. 

Bu rekabet sırasında güçlü mühendislik altyapısı nedeni ile esnek ve hızlı çözümler üretebilmekte ve bunu 
uygulama konusunda elektro-mekanik altyapısı nedeni ile son derece başarılı olabilmektedir.

Herhangi bir yatırım maliyeti karşılaştırma hesabına girmeden önce, bu sektörde olan herkesin hemfikir olması 
gereken şey; ister “Yaz Üretimi, ister Kış Üretimi” yapılıyor olsun; tüm üretim tiplerinde cam sera her daim plastik 
ve diğer sera tiplerine göre üreticiye daha fazla avantaj sunmaktadır. Kış üretimi yapılan bölgelerde, tüm sera 
tiplerinde fide dikimi Ağustos ayı ile başlayıp, aşırı sıcak havaların başlıyor olmasından ötürü, üretim Haziran ayı 
gibi sonlandırılmaktadır.

Özellikle üretimde fotosentez işlemi için gereken güneş ışıklarının, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart 
gibi karanlık aylarda, %90 üzeri geçirgenliği sayesinde %60 - %70 civarı ışık geçirgenliği bulunan plastik 
seralara nazaran sera içerisine daha fazla alan cam sera; üretimde plastik seraya istinaden daha fazla ürün 
vermektedir. Bu avantajın etkisi meyvenin zor bulunduğu kış aylarında daha yüksek fiyatla pazarda satılmasını 
ve daha fazla kar edilmesini sağlamaktadır. Bu durumda yetiştirici %25’e kadar daha fazla kar elde etmektedir.

Cam seralar plastik seralara kıyasla enerji tüketiminde %20 ile %50 arasında yakıt tasarufu sağlamaktadır. Yaz 
üretimi yapılan seralarda ise soğuk ve gün ışığı en az olan kış aylarında sunduğu avantajlar her üretici için elzem 
öneme sahiptir. 

Cam Sera Plastik Sera
Konstrüksiyon dayanımı 40 yılın üzerindedir Konstrüksiyon ömrü 18 yıl olarak varsayılmaktadır

Kaplama malzemesi cam ömürlüktür Kaplama malzemesi plastik 3 yılda bir değiştirilir
Çatıdaki temperli cam, dolu ve hortumdan etkilenmez Plastik sera fırtına ve doludan etkilenir

Enerji tüketim maliyetleri daha azdır Enerji tüketim maliyetleri daha fazladır
Hasat en az %10 daha fazladır

Meyve kalitesi fazla, raf ömrü daha uzundur
Termal perde ömrü daha uzun, işlevi daha fazladır

NEDEN KEYWAY ?
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Dünyanın sebze ve meyve üretiminin çok fazla önem kazandığı bu günlerde yanlış tarım uygulamaları nedeniyle 
toprağın giderek çoraklaşması, su kaybetmesi beraberinde verimsizliği getirmekte ve modern, yüksek verimli 
seralara her geçen gün ihtiyaç artmaktadır. 

Keyway yalnızca özel ve yüksek verimli , teknolojik seralar üretmek için yola çıkmış ve kendisini ispatlayarak bir 
dünya markası olacak bir Türk firmasıdır. 

Domates seraları dışında çiçek ve cannabis seraları konusunda özel çözümler üreten , her sera için iklim, ürün , sera 
alanı gibi faktörler tarafından doğrudan etkilenen sera yatırımları konusunda , yatırım geri dönüşü ile yatırımcıları 
yönlendiren bir firmadır.

Yalnızca proje teslimi sırasında değil özellikle sonrasında yetiştirme ve serada günlük hasat-ürün kalitesi-fiyatı-
verim-işçilik  ve diğer maliyetler konusunda da özel komple sera yazlımları ile müşterilerine hizmet etmektedir.

ÖZEL CAM SERALAR

www.keyway.com.tr 11



BİRLEŞİK GÜÇ

BOM GROUP 
Hollanda’nın en eski ve en büyük cam sera konstrüksiyon 
üreticilerinden biri. Kuruluş yılı 1966

PRIVA
Dünyanın en büyük sera otomasyon firması. 
Hollanda’lı, halen Amerikan uzay ajansı ile uzayda 
bitki yetiştirme konusunda çalışmalar yürütüyor.
Kuruluş yılı 1959

CRONE
Hollanda’nın en eski ve en büyük sera kazan ve 
ekonomizer sistem üreticisi. Kuruluş yılı 1965  

THERMATA
Hollanda’nın en eski ve en büyük brülör ve CO2 
sistem üreticilerinden biri. Kuruluş yılı 1960  
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Dünyanın en önemli sera ekipman üretici markalarını bünyesinde 
toplayan Keyway aslında bir “Sera mühendislik proje firması “ olarak 
çalışmaktadır. Bütün markalarla ilgili özel ve veya exclusive temsilcilikleri 
ile MCM Engineering bünyesinde bulunan diğer marka ve şirketlerden 
destek almaktadır.

Böylece aslında ortaya “Birleşik Güç “ çıkmaktadır. Her biri dünya sera 
tarihinin kilometre taşlarını oluşturan bu firmalar ile yola çıkan Keyway 
sektörde “Özel cam sera“ uygulamaları ile adından sıkça söz ettirecektir.

MUNTERS
Dünyanın en çok sera fanlarını üreten firma , İsveç’li 
, ticari sistemler dahil global anlamda 650 milyon 
Euro’yu aşan cirosu mevcut. Kuruluş yılı 1965

GROW LIGHT - FİBERLİ
Led üretim teknolojisi konusunda Avrupanın en 
büyük firmalarından biri , 400 den fazla çalışanı olan 
Türk Fiberli firması  seralar için yaptığı deneysel 
güneş ışığı çalışmaları ile yalnızca Türkiye de değil , 
özellikle Cannabis alanında bütün dünyaya öncülük 
ediyor. Kuruluş yılı 1991  

EATON
Dünyanın en büyük dört elektrik ve otomasyon 
malzeme üreticilerinden biri. Halen 22 milyar USD‘ 
yi aşan global cirosu ile bir dünya devi. Amerikalı. 
Kuruluş yılı 1911

TİMFOG
Dünyanın en çok açık sera fog sistemleri üreticisi, 
halen 2.000 Ha dan fazla proje tamamlamış durumda, 
aynı zamanda müşterilerinin çeşitliliği ile kendi 
alanında dünyanın en yaygın üreticisi, halen 50‘ den 
fazla ülkede ürünleri kullanılıyor. Sera iklimlendirme 
sistemleri konusunda geliştirdiği inovasyonlarla biliniyor. 
Türk firması. Kuruluş yılı 2001

www.keyway.com.tr 13



Bom Group, Hollanda’nın önde gelen cam sera proje 
şirketlerinden biridir ve dünya çapında proje çözümleri 
sağlayıcısıdır. Bahçe bitkileri endüstrisinde 50 yıldan fazla 
bir süredir standartları belirlemede öncüdür. Bom Group, 
kendi mühendisleri ve teknisyenleri tarafından dizayn ettiği 
kendi sera sistemlerini geliştirir ve üretir. Ar-Ge bölümü, 
sürdürülebilir sera sistemlerinin geliştirilmesinde çalışan ve 
bu konuda liderlik yapan birçok kurumla birlikte çalışır.

Bom Group, Ecotec-Greenhouse ve Cabriolet Greenhouse 
gibi ürün gamında, tüm gereksinimlerinize göre özel olarak 
üretilebilecek birçok seraya sahiptir.

Bom Group  ,yarı kapalı SunergyKas Sera, verimli Twinlight 
sera konstrüksiyonu ve Wageningen Üniversitesi Araştırma 
departmanı ile yakın işbirliği içinde geliştirilen Winterlight 
Seraya entegre edilmiş birkaç  yenilik benzeri inovatif projeyi 
yönetti.

Twinlight sera konstrüksiyonu, yüksek seralar için 
geliştirilmiştir. Akıllı tasarım, verimli Twinlight sera gibi 
başlıklarda  Wageningen Üniversitesi ile işbirliği içinde yeni 
sera konseptlerinin gelişmesi için işbirliği yaptı.

KONSTRÜKSİYON 
ISI PERDESİ-CAM
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Smartslip, gölgeyi azaltmak ve ışık kaybını önlemek için ayarlanan en küçük perde 
alanları  oluşturur. Bom Group tüm dahili ve harici perde sistemleriyle birlikte , 
insect net ve karartma perdeleri dahil olmak üzere anahtar teslimi sistemleri 
tedarik etmekte ve kurmaktadır. Bir karartma perdesi , belirli bir yetiştirme 
bölümünü tamamen ışıktan korur.

Enerji, gölgeleme ve karartma sistemleri, ürün için optimum sıcaklık ve / veya 
nemi yaratarak serada iklimi etkilemek ve iyileştirmek için tasarlanmıştır.

Bom Group, mükemmel ışık sızdırmazlığını garanti eder ve bağıl nemin seralarda 
aynı olmasını sağlar. Perdenin kullanım verimliliğini daha da arttırmanın yollarını 
arama çabası , ISO perde  sisteminin geliştirilmesiyle sonuçlanmıştır. ISO perde 
sistemi, perdenin yalıtım değerini artırmış, çok kompakt bir tasarım kullanılması 
nedeniyle daha az gölge yaratmış, ancak serada en iyi iklim koşulunu sağlamak 
için yine de mükemmel şekilde kontrol edilebilir olarak tasarlanmıştır.

Yeni geliştirilen seraların yüksekliğinin 
artmış olması, Twinlight tipi 
konstrüksiyon yapısının gelişmesini 
sağlamıştır. Dolaylı katkıları dikkate 
alındığında bu konstrüksiyon tipi 
,daha az çelik kullanılması nedeniyle 
fosil yakıtların daha az kullanılması 
nedeniyle sürdürülebilir bir dünya için 
önemli katkılar sağlamıştır.

Sera içi bitkiler için gölge yaratma 
ihtiyacının yanında , özellikle kış 
döneminde , enerji maliyetleri nedeniyle 
, perde  sisteminin kullanılması hala 
büyük önem taşımaktadır.

Bom Group, ABS perde  sistemi de dahil 
olmak üzere 1979’dan beri kendi perde 
dizaynını  geliştirmektedir.. Smartslip 
sistemi, ABS perde sisteminin en son 
teknolojisidir.

www.keyway.com.tr 15



Uluslararası sera  endüstrisinde, bitkileri olumsuz dış ortam koşullarından korumak için birçok zorluğun üstesinden 
gelmek gerekir. Mikro iklimi, ürün yetiştiriciliği ve üretimi için en uygun ortamı oluşturacak şekilde değiştirmek 
için her yatırımcı için özel olan projeler daha önemli hale gelmektedir.Bu nedenle, anahtar teslim proje yaklaşımı 
genellikle müşteriler tarafından tercih edilmektedir.
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Bom Group, her iklim bölgesinde anahtar teslim 
sera projeleri gerçekleştirme uzmanlığına ve 
deneyimine sahiptir. Karmaşık laboratuvar 
ve araştırma seralarından, büyük ölçekli 
bahçecilik projelerine kadar , Bom Grubu 
güvenilir bir ortaktır ve şartnamelerinize ve 
beklentilerinize göre çalışacaktır.

Bom Group, sera inşaatı, kaplama 
malzemeleri, iklimlendirme cihazları, enerji 
kaynakları, yönetimi, su ve besin temini, 
iç lojistik ve işçilik konularında tercihlerin 
yapılması gereken süreçte size rehberlik 
edecektir.

Bom Grup  genel planlamada iklim, ekonomi, 
ürün Pazar analizi, mevzuat, sağlık ve 
güvenlik düzenlemeleri ve gerekli kaynakların 
mevcudiyeti gibi yerel konularda ana yüklenici 
olarak ya da  Keyway gibi yerel şirketlerle 
ortaklaşa işbirliği içinde gerçekleştirmeye 
hazırdır.
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SICAK SU KAZANLARI

Seralarda Isıtma Sistemleri

Seralarda kullanılan ısıtma sistemleri bitki yaşamı için hayati öneme sahiptir ve seradan elde edilecek ürün miktarını 
doğrudan etkiler. Sera için yapılan tüm hesaplamalar sera içindeki bitkinin ideal yaşam şartlarında yetişmesi ve 
ürün vermesi için hesaplanır. Aslında yaptığımız bir mikro-klima ortamı yaratmaktır. Bunun için ;

• Sera için ideal ve sürdürülebilir bir ısıtma sistemi projelendirmek

• Doğru makine ve ekipmanları seçmek

• İdeal bir kontrol sistemi tasarlamak

• Bütün makine ve ekipmanların doğru bir şekilde montaj ve devreye alınmasını sağlamak

• Kullanıcıları bilinçli bir şekilde eğitmek

• Zamanında ve doğru servis ve periyodik bakım hizmetleri uygulamak gereklidir.
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F&H CRONE KAZAN VE EKONOMİZERLERİ

Crone kazanları, içerisinde bulunan özel kazan 
sistemi sayesinde CO2 kullanımı için en uygun 
kazanlardır.

F & H Crone dünyanın en büyük ve en eski sera 
kazanları üreticisidir. Crone markası dünyanın çok 
farklı bölgelerine yayılmış, yenilikçi ve yüksek kalite 
standartlarına sahip sera, bahçecilik ve endüstriyel 
alanlarda ürünleri kullanılan bir markadır. 

Crone B.V., 1960’dan beri kazandığı  deneyim ve arge 
sonucunda çok düşük NOx üreten sıcak su kazanları 
tasarlamaktadır. Ayrıca normal sıcak su kazanlarına 
göre çok daha düşük baca gazı sıcaklığı sayesinde 
bacadan CO2 üretimi için son derece elverişlidir. 

CLW kazanı kullanımda son derece ekonomiktir. 
Kazan dış cidarı çevresini saran iki kat 50 mm lik 
taş yünü izolasyon kazanın içindeki sıcak suyun 
soğumadan çok uzun süre muhafaza edilebilmesini 
sağlamaktadır. 

CLW, yüksek  kaliteli ve oldukça kompakt bir sıcak 
su kazanıdır. İkinci ve üçüncü geçişler arasında iyi 
düşünülmüş bir bölme, ısıtılmış yüzeyin optimum 
kullanımını garanti eder. Kompakt yapısı sayesinde 
neredeyse her kazan dairesine monte edilebilir.

Ekonomizör / Baca Gazı Kondenseri

Baca gazı ekonomizerleri / kondenserleri doğal gazla çalışan tesislerden üretilen baca gazlarını soğutmak için kullanılır. Çoğu 
tesisatta, genellikle, kazanın arkasında veya üstünde ekonomizerli sıcak su kazanları bulunur. Bu tesisatlardaki enerji, suyu 
ısıtmak için kullanılır. Ekonmizerdeki baca gazlarının maksimum sıcaklığı 210 ° C’dir. Tesisat içinde dolaşan su, baca gazı 
ekonomizerinin ekstra verimi de kullanılarak maksimum 95 ° C’lik bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Ekonomizer , izin verilen maksimum 
3 bar basınca sahip kapalı bir sistemin parçasıdır. 

Baca gazı ekonomizerleri  gazla çalışan bir kazanın arkasına monte edilmiştir. Kazandan gelen tüm baca gazları, soğutuldukları 
ekonomizer  üzerinden yönlendirilir. Bu işlemden çıkan ısı, bu kapalı sistemdeki suyu ısıtır. Kalan yüksek derecede soğutulmuş 
baca gazları atılır ya da  CO2 dozajı veya diğer uygulamalar için kullanılabilir
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BRÜLÖR VE CO2 

Sıcak su kazanı içindeki suyu , doğal gaz/LNG ya da motorin kullanıp yakan  ve ısıtan brülörle en az kazanlar kadar 
önemlidir. Burada brülörün özellikle kaliteli ve sorunsuz çalışması sera bitkisi açısından son derece hayatidir. 

Uluslararası brülör markaları kullanımı sırasında karşılaşılan en büyük problem brülör servisleridir. Servislerin 
zamanında serada olamaması, devreye almaların gecikmesi ya da arıza durumunda servis hizmeti alamamaları 
yatırımcının ürün kaybetmesine ya da önemli miktarda verim azalmasına neden olan problemlerdir.

Keyway markası , MCM Engineering grubunun bir üyesi olarak bu hizmeti direkt kardeş şirketlerden almaktadır ve 
bu hizmet direkt olarak Türkiye’den verilmektedir. Dolayısıyla brülör konusunda alınan hizmet hem çok hızlı hem 
de son derece ekonomiktir.

Thermeta

Thermeta Service BV, mükemmel kalitede yanma cihazlarının 
/ tesislerinin tasarımı, üretimi, montajı ve bakımı konusunda 
uzmanlaşmış uluslararası bir şirkettir. Thermeta Service 
BV, Hollanda’daki en büyük brülör üreticilerinden biridir. 
Endüstriyel yanmada yaklaşık 50 yıllık deneyime sahip olan 
Thermeta Service BV, Hollanda’da yenilik, kalite ve hizmet 
konusunda liderdir.

Thermeta Service BV, diğerlerinin yanı sıra, gaz, biyo-gaz 
ve biyo-yağ brülörleri ve kombine gaz ve yağ brülörleri 
seçenekleriyle geniş bir brülör yelpazesi sunmaktadır. 
Brülörler 10 kW ile 20 MW arasında değişen bir kapasitede 
teslim edilir.

Thermeta, gerekli bakımı, muayeneleri ve ölçümleri yapmak 
için SCIOS sertifikasına sahiptir. Tüm Thermeta Service BV 
LN ventilatör brülörleri GASTEC QA Düşük NOx kriterlerine 
uygundur.
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CO2 Seçim ve Projelendirme

CO2 üniteleri seralarda merkezi CO2 dozajlaması 
için kullanılır. Doğal gazla çalışan kazanlardan 
ve kojenerasyon sistemlerinden çıkan baca gazı, 
sıcaklığı düşürülerek egzoz fanı ile sera bölgesine 
taşınır. Baca gaz daha sonra sera içine özel olarak 
hesaplanan özel PVC borular yardımıyla dağıtılır.

CO2 dozajlama sisteminin kontrolü için bir CO2 kontrol panosu mevcuttur. Birden çok fan sözkonusu 
olduğunda bu tek bir kontrol paneli ile merkezi olarak kontrol edilebilir. Ayrıca kontrol paneli  CO dedektörü, 
CO2 sensörü  veya hava damperi gibi diğer kontrol parçaları da eklenebilir. CO2 kontrol paneli , brülör kontrol 
paneli ile de haberleşebilir. Anahtar panosu, tüm kontrol ve güvenlik donanımlarına sahiptir ve yerel güvenlik 
kurallarına göre tedarik edilmektedir.

CO dedektörü, CO2 fanının basınç tarafında veya borularda (aşırı basınç sistemi) CO ölçümü için uygundur. 
Dedektör, yarı iletken tipte bir sensörle birlikte verilir. Bu sensör, CO düzeylerini ölçme konusunda tamamen 
hassas bir duyarlılığa sahiptir. Bu koruma, zararlı karbon monoksitin sera bölgesine ulaşmasını önlemek için 
gereklidir. 

CO2 boru hattı projeleri

Timfog, komple CO2 boru hattı hesaplama ve projelendirme konusunda da çalışan bir mühendislik firmasıdır. 
Mevcut sera alanının boyutlara bağlı olarak özel bir şekilde dizayn edilir  ve en uygun boru hattı belirlenir.  
Toplam yüzey alanı üzerinden dozajlanması gereken basınç dağılımı, genel olarak kazan dairesinde kurulan 
CO2 fanıyla dağılım yoluyla optimize edilir. Bu nedenle, gerekli PVC borular uzunluk ve çap bakımından 
farklılık gösterecektir. Hesaplama programı, ana dağıtım boru hattı ve bitkiler arasında yer alan CO2 boruları 
arasında farklılık gösterir. CO2 dağıtımında kullanılan plastik-naylon gaz hava kanalları üstündeki deliklerin 
çapı değişir .

Hesaplamayı doğru bir şekilde yapmak için hem bitki türünü hem de gerekli dozaj standardını bilmek önemlidir 
(genellikle hektar başına metreküp gaz olarak ifade edilen bir değer).

Keyway proje ekibi CO2 boru hattı hesap ve projeleriyle mümkün olan en iyi dozajlama sonucunu garanti 
etmektedir.
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BUFFER TANK

Klasik tank imalatında tankın iç tarafında kullanılan gergi profilleri yerine dış kuşakta NPU lar kullanılarak iç 
yüzeyde suyla temas eden yüzey alanı en aza indirilir. Böylece tank ömrü uzatılmış olur.

Buffer tank dısında kullanılan çember NPU destekleri sayesinde aynı zamanda tankın dayanıklılıgını ve stabilitesi 
artar. Uygun kalınlıkta ( 8 mm den 4 mm ye kadar ) sac kullanımı ile yüksek bir mukavemet yapısı saglanmaktadır.

Kullanılan sac kalitesi ST37   olup uluslararası standartlardadır. Üretilen buffer tankların altı için özel yağlı kum 
kullanılmakta olup, Timfog mühendisleri tarafından verilen yerleşim ve dizayn bilgileri doğrultusunda üretilen 
tanklar yıllarca sorunsuz bir şekilde seralarda hizmet etmektedir.

Kullanılan kum miktarına belli bir oranda endüstriyel 
yağ eklenerek elde edilen yağlı kum, kum 
taneciklerinin arasındaki boşlukları doldurarak o 
bölgede nem, korozyon üreten asitler gibi yabancı 
maddelerin oluşmasını engeller ve aynı zamanda 
buffer tankın alt  yüzeyinde bulunan plakaların da 
paslanmasını önler.

İklim şartlarına bağlı olarak ortalama minimum 20 
cm yanmaz özellikte taş yünü izolasyon malzemesi 
kullanılmaktadır.

Tank içindeki su seviyesi üzerinde kalan havanın 
oksitlenmeye-paslanmaya neden olmaması için 
sürekli olarak oksijensizleştirilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla yüksek kalite standartlarında azot şarj  
sistemi kullanılmaktadır.

Bütün tanklar su dolumu, su boşaltımı sırasında 
yüksek ani genleşme ve vakum basıncına maruz 
kalmaktadır. Bu nedenden dolayı tank içi ani basınç 
değişimlerini kontrol etmek son derece önemlidir. 
Özellikle tankta meydana gelebilecek basınç 
değişiklikleri kaynaklı deformasyon ya da tankın 
çökmesi serada büyük hasarlara ve can kayıplarına 
neden olabilir.
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Dünyada sayılı simülasyonlu buffer tank üreticilerinden biri olan Timfog Mühendislik uluslararası kalitede üretim yapmaktadır. 

Timfog mühendislik firması tarafından üretilen bütün tanklar, üretime geçilmeden önce  mühendisler tarafından 3D 
modellemesi yapılarak simule edilmektedir. Özel bilgisayar programları ile yapılan bu simülasyon modellemesi sayesinde 
tank imal edilmeden ve kullanıllmaya başlanmadan önce bütün hidrostatik ve hidrodinamik tepkileri gözlemlenme imkanı 
bulunmaktadır. Böylece tank imalatı sırasında oluşabilecek bütün teknik sorunlar, tehlike yaratabilecek bütün problemler 
önceden saptanır. Ayrıca bu durum inşaat sürecini kolaylaştırmakta ve daha etkin fiziksel ve operasyonel bir  sistemin 
kurulmasını sağlamaktadır.

Timfog buffer tanklarında kullanılan yüksek 
güvenlikli, uluslararası standartlardaki 
basınç kontrol valfleri ile bu riskler minimize 
edilmektedir.Timfog mühendislik tarafından 
üretilen bütün tanklar üretime geçilmeden 
önce 3D modellemesi yapılarak simule 
edilmektedir.  Bilgisayarda özel programlarda 
yapılan bu simülasyon ile tank imal edilmeden 
ve kullanılmaya başlanmadan önce bütün 
hidrostatik ve hidrodinamik tepkileri 
gözlemlenmekte ve böylece bütün olası teknik 
sorunlar önceden çözülmektedir.

Bütün imalat resimleri ve montaj sırasında 
gerekli tüm birleştirme detayları müşteri 
ile paylaşılır. Timfog buffer tankları 
yüksek donanımsal parçalar ile imal edilir. 
(Manhole-roof hole-boşaltma vanaları-iç 
merdiven-dış merdiven-dolum sistemi-taşma 
vanası – çatı korkulukları vb. )
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YÜKSEK BASINÇ FOG SİSTEMLERİ

Canlıların ideal yaşam ortamları çok sıcak veya çok soğuk, aşırı nem veya düşük nem durumlarında bozulmaktadır. 
Seralardaki nem oranı kontrol altında tutularak bitki yetiştirmesi için çok önemli olan buharlaşma terlemesi ve 
fotosentez için ideal ortam oluşturulabilir. Seralarda doğru nemlendirme sistemleri ile daha kaliteli bitki, hızlı 
mahsül ve daha az hastalık ve haşere problemleri oluşur. 
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Timfog sistemi ile sisleme nozülünden 
püskürtülen milyarlarca su 
zerreciklerinin, havanın ısısını alarak 
buharlaşması sonucu ısı düşmesi 
sağlanabilmekte, bağıl nem oranı 
yükselmektedir. Elde edilen serin ve 
nemli hava, timfog sirkülasyon fanları, 
havalandırma ve kontrol sistemleri ile 
seranın istenilen iklim koşullarında 
tutulmasında kullanılır. Bu sayede 
sera içinde oluşabilecek bitki (canlı) 
için olumsuz hava koşulları en aza 
indirilmektedir. Düşen sıcaklıkla 
birlikte; çalışma ortamı ve bitkinin 
yetişmesi için daha uygun şartlar 
oluştuğundan fire oranları azalmakta 
ve verimlilik artmaktadır.

Timfog son dönemde geliştirdiği vidalı 
çift taraflı nozul sistemi ile yeni bir 
ürün geliştirmiş olup, artık daha az yer 
kaplayan ve daha güvenilir olan vidalı 
nozulları ile hizmet vermeye devam 
edecektir.

Yıllık ortalama 200 Ha iklimlendirme 
projesi tamamlayan Timfog yalnızca 
nozul grubunu değil , tüm fittings 
grubunu da kendisi üretmektedir. 
Kullandığı bütün komponemtler 316 
Cr-Ni olup , yıllarca sorunsuz sistemler 
kurarak müşterilerine büyük bir 
güvenle hizmet etmektedir. 
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KAPALI SERALAR İÇİN 
“MÜKEMMEL İKLİMLENDİRME 
(PERFECT CLIMATE)” 
Klasik Fan-ped uygulamalarında sera 
içinde neme doyan hava aynı hızla tahliye 
edilemediği için hava sıcaklığı ancak belirli 
bir seviyeye  kadar düşürülebilir.Hava 
sıcaklığı ıslak petek (ped) in üstünden 
geçtikten sonra sera içine doğru artar ve 
egzoz fanları emiş tarafı ile havanın ilk giriş 
tarafı (ped) arasında 7 / 8 derecelere kadar 
çıkar.Sera tünel uzunlukları maksimum 50 m 
ile sınırlıdır ve daha uzun mesafelerde etkisi 
giderek zayıflar.

Klasik fog uygulamarında en önemli 
handikap adyabatik olarak soğutulan 
havanın aynı hızla dışarı atılamamasıdır. 
Böylece hava sıcaklığı yaş termometre 
sıcaklığının daima üstünde bir değerde kalır. 
Bu ise yaz döneminde gün ışığı nedeniyle dış 
havaya göre 8 ila 15 derece daha fazla bir iç 
sıcaklığa sahip seralarda hemen hemen dış 
hava sıcaklığı ile sera iç sıcaklığını eşitlemek 
anlamına gelir. Bu sıcaklık yaz üretimi 
yapmak isteyen seralar için yeterli değildir.
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Kapalı seralarda en önemli avantaj kış üretiminde yüksek ışıktır. Klasik seralardaki kelebek çatı havalandırma sistemleri 
konstrüksiyon yoğunluğu nedeniyle güneş ışığını engellemektedir. Kapalı seralarda ise bu dezavantaj ortadan kalkmaktadır. 
Kapalı seralarda klasik havalandırma sistemlerinin ortadan kalkması sera konstrüksiyon maliyetini ciddi oranda azaltmakta 
ve kapalı sera yatırım maliyetine önemli oranda katkı sağlamaktadır. 

Asıl önemli fark ise çatı yerine iklimlendir me koridoru girişinde sinek tülü kullanılmasıdır. Bu nedenle sera içine giren hava 
miktarı ciddi oranda artmaktadır. Bilindiği gibi klasik seralarda çatı havalandırmada kullanılan sinek tülünün geçirgenliği  
yalnızca birkaç hafta sonra %50 azalmaktadır. Birkaç ay sonra bu geçirgenlik %20’lere kadar düşmektedir. İklimlendirme 
koridorunda kullanılan sinek tülünde ise hava geçirgenliği  cebri hava sirkülasyonu nedeniyle oldukça yüksektir.

Yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler bütün bir yıl göz önüne alınarak yapılır. Aslında sistemin free-cooling/Serbest 
Soğutma Etkisi kullanılır.Bazen sera içi yalnızca dış hava içeri hiçbir soğutma ya da nemlendirme yapılmadan gönderilir . 
Mükemmel havalandırma sayesinde bitki ne yaz döneminde ne de kış döneminde ertesi güne yorulmadan dinlenmiş bir halde 
hazırlanır. 

Normal evaporatif fan-ped ile Percfect Climate Sistemi arasındaki sıcaklık ve nem karşılaştırma tabloları

Normal evaporatif fan-ped Percfect Climate
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Percfect Climate ile yapılan iklimlendirmede işlemi sırasında yanlızca yatay sıcaklık kontrolü yapılmaz,  
aynı zamanda ikincil fog sistemi ile dikey sıcaklık kontrolü de yapılır.

Düşmeyen nem oranı ile istenen evaporatif soğutma etkisi sağlanır. Sera içi yüksek havalandırma miktarı ile havalandırılır 
.Böylece bitkinin daha iyi fotosentez yapmasının önü açılır. Sera içindeki nem oranı belirli bir dengede seyreder , sera içindeki 
bitki yüksek ya da düşük neme maruz kalmadan daha stabil bir nem oranı ve sıcaklıkta kalır.

Soğutulan hava homojen bir şekilde bütün sera içine dağıtılır.Bunun için sıcağa ve soğuğa dayanıklı özel bez kanallar kullanılır.
Hava sirkülasyonu en alttan en üste kadar mükemmel bir şekilde yapılır ve sera içinde büyük sıcaklık farkları ortadan kaldırılmış 
olur. Mevcut kanallar istenirse ısıtma bataryaları sayesinde seranın ısıtılması içinde kullanılır.

Düşmeyen nem oranı ile istenen evaporatif soğutma etkisi sağlanır. Sera içi yüksek havalandırma miktarı 
ile havalandırılır .Böylece bitkinin daha iyi fotosentez yapmasının önü açılır. Sera içindeki nem oranı belirli bir 
dengede seyreder , sera içindeki bitki yüksek ya da düşük neme maruz kalmadan daha stabil bir nem oranı ve 
sıcaklıkta kalır.
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SERA KLİMA SANTRALLERİ VE 
NEM ALMA CİHAZLARI
Timfog tarafından geliştirilen bu cihazlar 4 ayrı tip olarak üretilmektedir.

1. Sera Klima Santralleri  (Doğalgaz brülörlü ve Soğutma Kompresörlü , Isıtma-soğutma-nem alma yapabilir 
özellikte, taze havalı )

2. Sera Klima Santralleri  (Heat Pump Soğutma Kompresörlü , Isıtma-soğutma-nem alma yapabilir özellikte , taze 
havalı )

3. Sera Nem Alma Santralleri  (Doğalgaz brülörlü , Isıtma ve nem alma yapabilir özellikte, taze havalı )

4. Sera Nem Alma Cihazları (Heat Pump Soğutma Kompresörlü , Isıtma-soğutma-nem alma yapabilir özellikte, 
küçük kapasitelerde , taze hava özelliği yok)
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Seralarda kullanılan nem alma rotorlu iklimlendirme 
cihazları ısıtma-soğutma-havalandırma ve nem 
alma performansları ile sektörde bir ilk olma 
özelliğini taşımaktadır. Fide yetiştiricileri arasında 
ciddi bir sorun olan nem ve bitkisel hastalıklar %99 ‘a 
varan oranlarda kullanılan zeolite ya da PDF(polimer 
nem alma ajanı -polymer dehumidifiying agent ) 
tarafından tutulmaktadır. Böylece seralarda kışın 
ısıtma , mevsim geçişleri ve yaz döneminde ise 
soğutma yapabilme özelliği sayesinde ciddi nem 
kontrolü sağlayabilmektedir.
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Gerektiğinde tek bir cihazda 400 lt/saat kapasitelere çıkabilen Timfog Sera klima santralleri (Greenhouse Roop Top) 
birden fazla ünite ile haberleşebilme ve merkezi olarak izlenebilme ve control edilebilme avantajları sayesinde çok 
büyük fide ya da sera alanlarında rahatça kullanılabilmektedir.

• Santral taze hava ile birlikte, sera içindeki nemli hava alınır.

• Bütün fan ve kompresör gibi ekipmanlar oransal olarak kontrol edilmektedir.

• Sera Klima Santrali sera içindeki nem ve sıcaklık kontrolünü tamamen otomatik olarak yapmaktadır. Bu 
kontrol VPD odaklı ( Vapor Pressure deficit-Buhar basınç farkı )  “Akıllı Nem Kontrol Sistemi “ ile yapılır.

• Kış döneminde ürettiği sıcak hava ile seranın ısıtılmasını sağlar.

• -Sistem katı zeolit nem alma  rotoru yardımıyla havanın neminin alınması ve ısıtılması prensibine dayanmaktadır.

• -Santral gerekmesi durumunda %100’e kadar taze havalı çalışabilmekte, böylece sera içindeki CO2 seviyesini 
kontrol ederek bitkilerin çok daha iyi koşullarda büyümesini sağlayabilmektedir.

• Düşük bir enerji tüketimine sahiptir.

• Serada bulunan bakterilerin önemli bir bölümünü yokeder ve sera ya da fidelik gibi kapalı alanlarda bitki 
verimini çok azaltacak hastalıkları önlemede yardımcı olur. Özellikle Boytrytis gibi hastalık ve sporların 
önlenmesine %99 yardımcı olur.

• Kompakt dış boyutları ile seranın hemen dışına kolayca yerleştirilebilmektedir.
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• Akıllı nem kontrol sistemi (kullanıcıdan bağımsız, bitkinin stoma hareketlerini 
izleyerek nem ve sıcaklığa karar veren kontrol etme)

• İdeal nem ve sıcaklık sayesinde bitki fotosentez hızının artışını sağlama

• Nem alma cihazları ile entegre çalışabilme özelliği

• Bakım gerektirmeyen (25.000 saatoil free) benzersiz Danfoss yüksek basınç pompaları

• Merkezi iklimlendirme sistemine entegrasyon

• Akıllı nem kontrol sistemi (Kullanıcıdan bağımsız, bitkinin stoma hareketlerini izleyerek nem ve 
sıcaklığa aynı anda karar verme)

• İdeal nem ve sıcaklık sayesinde bitki fotosentez hızının artışını sağlama

• Nemlendirme(fog) ile entegre çalışabilme özelliği

• Merkezi iklimlendirme sistemine entegrasyon

• Kışın ısıtma, yazın soğutma yapabilme özelliği
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HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
• Fan muhafazası ve venturi sert galvanize çelik levhadan yapılmıştır

• Panjurlar en yüksek direnci sağlayacak şekilde preslenmiş galvanize çelikten yapılmıştır

• Her motor tek tek %100 kalite kontrolü için test edilmiştir

• Orta göbek ve v-kayışlı kasnak dökme alüminyumdan imal edilmiştir

• Tel korumalar ,bakımı kolaylaştırmak amacıyla iki parçaya bölünmüştür

• Pervane statik ve dinamik olarak ayarlıdır

• Panjur yatakları bakım gerektirmez

• Patentli santrifüj sistemi panjurun tam ve sabit açılmasını sağlar

• Panjur santrifüj sistemi kolları üzerindeki dönen ağırlıklar ile açılır

• Panjurun açılması panjur kanatları üzerinde biriken tozun ağırlığından etkilenmez

• Fan çalışmadığında bir çift güçlü yay panjurların sıkıca kapalı kalmasını sağlar.

• Her bir fan kalite için tek tek kontrol edilmiştir.

Ekstra yüksek hava akım kapasitesi 
gerektiğinde EM50, ideal bir egzoz fanıdır.

Pervanenin mükemmel tasarımı kendi 
kendini temizlemesini ve en yüksek 
verime ulaşmasını sağlar.

Kare şeklindeki muhafaza ve fan 
konveyörü (venturi), sert galvanize çelik 
levhadan yapılmıştır. 6 kanatlı pervane 
sistemi, düşük gürültü ve düşük titreşim 
düzeyi için statik ve dinamik olarak 
ayarlanmıştır. Pervane; paslanmaz 
çelik, galvanize çelik ve galvanize çelik 
kaplamalı olarak sağlanabilir.

Aerodinamik verimliliği artırmak için fan, 
Munters Italy ’ın Ar-Ge laboratuarında 
geliştirilmiştir. Test odası ANSI/AMCA 
210-85 Şekil 15 spesifikasyonlarına göre 
hazırlanmıştır
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CELdek Serisi Evaporatif Soğutma Petekleri
CEldek serisi evaporatif soğutma petekleri yüksek verim elde edilmesi için kullanılır. Daha bir çok amaç için 
kullanılmakla birlikte genellikle seralarda ve geniş yaşam mahallerinin düşük enerji maliyeti ile soğutulması için 
kullanılır.

Genel olarak üstünlükleri şöyledir ;

• Yüksek evaporasyon verimliliğine sahiptir.

• Üstün su tutma özelliği vardır.

• Düşük hava basınç kaybı, düşük işletme maliyetine sahiptir.

• Su taşma riskini yoktur.

• Kendini temizleme özelliği vardır.

• Dayanımı yüksektir.

• Uzun ömürlüdür.

Hava sirkülasyon fanı; katmanlaşmış ısı, nem ve durgun havayı kırmak 
için geliştirilmiştir. Pervanenin eşsiz tasarımı, pervanenin kendi kendini
temizlemesini ve hava akım düzenleyiciler ile birlikte en yüksek verime
ulaşmasını sağlar. Yuvarlak muhafaza ve hava akım düzenleyicileri sert
galvanize çelik levhadan yapılmıştır. 6 kanatlı pervane sistemi, 
düşük gürültü ve düşük titreşim düzeyi için statik ve dinamik olarak 
ayarlanmıştır.

Aerodinamik verimliliği artırmak için fan, Munters Italy ’ın Ar-Ge 
laboratuarında geliştirilmiştir. Test odası ANSI/AMCA 210-85 Şekil 
15 spesifikasyonlarına göre hazırlanmıştır. İmalat detayları ve hava 
geçirmezliği ABD Illinois Üniversitesi – Ziraat Mühendisliği Bölümü’ndeki 
BESS Laboratuarı kadrosu tarafından onaylanmıştır.
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DİĞER SERA ISITMA EKİPMANLARI 

Ana ve Yardımcı Çelik Borular 
Tüm projelerimizde Tosyalı marka çelik borular kullanılmakta olup , TS EN10219 ve TS EN10217 özelliklerindeki  bu   
borular dikiş kaynak testi dışında , hidrolik testlere de tabi tutulmaktadırlar. 

Kolay işlenirler, korozyona dayanıklıdır. Homojen yapısı sayesinde standart tesisat borularına göre çürümeye çok 
daha dayanıklıdır ve uzun ömürlüdürler.

İç yüzeyi kireç tutmaz, kaynak dikişi mükemmeldir. Çapaksız kaynak yeri sayesinde ic yüzeyde kireç birikmez.

Yıllardır dünyanın çok farklı bölgelerinde projelerde kullanılan Tosyalı marka borular ısıtma tesisatlarında çok iyi 
sonuç vermektedir.
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Yeraltı Ön İzoleli Sıcak Su Çelik Boruları
Sera ısıtma tesisatlarında kullanılan ön izoleli çelik borular ısının sera sektörlerine taşınması sırasında kullanılır. 
Kazan dairesi ile sektör pompaları arasındaki uzun mesafeyi yerin  altından  geçilmesi için üretilmektedirler. Özel 
olarak izole edilmiş ve toprak altı korozyana karşı dış çeperi özel bütümlü kauçuk ile sarılmış bir yeraltı borularıdır. 

Bu ana hat boruların sera içinden /yer üstünden taşınması sera içi sıcaklık dağılımının çok olumsuz bir şekilde 
bozulmasına neden olur. Bu durumda sera içinde birbirinden farklı noktalarda büyük sıcaklık farkları ortaya çıkar. 
Bu ise sera içinde yetiştirilen bitkilerin kalite ve verimini olumsuz etkiler. Ayrıca ciddi seviyede enerji kabna/fazla 
enerji kullanımına neden olur.

Dolayısıyla merkez kazan dairesi ile sektör pompaları arasındaki ısı transferi doğru kalite ve özellikte , doğru 
projelendirilmiş ana önizoleli borular ile sağlanmalıdır.  
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Sıcak su pompaları  
Isıtma tesisatı için seçilen pompaların tamamı optimum pompa eğrisinde seçilmektedir. Kullanılan pompalar 
uluslararası kalitede pompalar olup, Timfog mühendislik ekibi tarafından devreye alınmaktadır. 

Yapılan “Kritik Devre hesabı “ ile tüm proje için gerekli olan debi ve basınç kayıplarını karşılayacak pompalar proje 
dizayn mühendislik ekibimiz tarafından seçilmektedir. Böylece ısıtma tesisatında en çok karşılaşılan bölgesel 
ısınmama problemleri daha başta ortadan kalkmaktadır. 

Her pompa için debi-basınç kaybı hesaplarının  doğru yapılması sera elektrik harcamaları için hayati derecede 
önemlidir. Bu aynı zamanda kış döneminde doğalgaz ya da motorin sarfiyatı açısından önemli olup, sera işletme 
maliyetlerinin düşmesi anlamına gelmektedir. 

Sera ısıtma sisteminde kullanılan ana pompalar frekans konvertörlü ve gerekmedikçe kazanın-brülörün çalışmasını 
engelleyen ve otomatik olarak debi ve sıcaklığın ayarlanmasını sağlayan sağlayan pompalardır. 

Buna karşılık sektör pompalarında debi ve sıcaklık sabittir. Sektörler için kullanılan 3 yollu vanalar ile bütün 
sektörlerde dizayn edilen sıcaklık ve debi homojen olarak sağlanabilmektedir.

Vana grupları  ve bağlantı aparatları
Isıtma tesisatında kullanılan 2 ve 3 yollu vanalar değişken debili ve/veya sabit debili su rejimleri elde etmek, 
beraberinde istenilen su sıcaklığına ekonomik bir performans ile ulaşabilmek için kullanılır. Buradaki vana 
gruplarının hassas bir şekilde kontrol edilebilmesi, sera ısıtma sistemleri ve su rejimi için son derece kritiktir. 

Keyway tarafından kullanılan bütün 2 ve 3 yollu vanalar uluslararası kalite olan global marka vanalardır.

 Ayrıca tesisat için kullanılan kelebek vanalar, kesme vanaları, pislik tutucular, çek vana gibi vanalar da yüksek 
kalite standartlarına sahip markalardan tedarik edilmektedir.

Bağlantı aparatları
Timfog tarafından üretilen çok farklı tip ve özellikteki ısıtma 
montaj parçaları projelerimizin sahada uygulanmasını 
kolaylaştırmakta ve doğru bir şekilde montajın , zamanında 
bitirilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. 

Her bir parça arge departmanı tarafından tasarlanmış ve 
testlerden geçirilmiştir. Böylece uzun yıllar tesisat içinde 
sorunsuz bir şekilde çalışmaları daha üretim aşamasında 
garanti altına alınmıştır. 

Yalnızca Timfog ya da Keyway projelerinde değil, diğer bir çok sera iklimlendirme ya da anahtar teslim proje firması 
tarafından da tercih edilen sera ısıtma montaj ekipmanları firmamız tarafından daima stoklu ve hızlı bir şekilde 
teslim edilmektedirler. Sertifikalandırılmış olan bu ürünler dünyanın çok farklı coğrafyalarında  kullanılmaktadırlar

2 YOLLU MOTORLU VANA

CHECK VALVE

KELEBEK VANA

3 YOLLU MOTORLU VANA

PULLU MARPUC

 2 HALKALI BORU ASKISI

U KOMPENT

PISLIK TUTUCU

3 HALKALI BORU ASKISI

HALKA-T KONSOL-U BOLT

HALKALI SUPPORT

SUPPORT SET
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Manyetik Filtre
Manyetik filtre her türlü sıcak su tesisatında kullnanılması gereken ana ekipmanlardan birtanesidir. Temel işlevi 
suyun aşındırıcı etkisi nedeniyle çelik boru iç cidarında yer alan metal parça komalarının bir süre sonra 2 ya da 3 
yollu vana gibi hasas bazı ekipmanlarda performans düşümü ya da arızaya neden olmasını önlemektir.

Manyetik kartuşları sayesinde çelik boru grubu içinde suyla birlikte sürüklenmen metal parçaları yakalar ve bunlar 
periyodik olarak cihazın içinden kolayca çekilerek yıkanır. Ardından  manyetik kartuşlar tekrar cihaza takılarak 
görevine devam ederler. 

Basınca dayanıklı gövdesinde suyun giriş ve çıkışı bulunmaktadır. Su girişten çıkışa kadar olan mesafede, üst 
kapağa bağlı mıknatıslara sürtünerek geçer, bu işlem sırasında demir metaller sudan arınmış olur.

Uzun ömürlü olan manyetik kartuşlar (kullanıma göre 4-8 yıl arası ) etkisini yitirmeye başladığı zaman 
değiştirilmelidir. Özel mıknatıs dışındaki tüm parçalar paslanmaz çelik malzemeden üretilir.Timfog tarafından 
üretilen manyetik kartuşlar her model için kolayca temin edilerek cihaza tekrar monte edilebilir.

Temelde 2 ayrı tipte üretilen manyetik filtreler pompa 
gruplu ya da pompa grupsuz olarak temin etmek 
mümkündür. 

Manyetik Filtre üst bölüm , gövde ve alt bölümden oluşur.

İstenen ölçülerde üst bölüm, gövde ve alt bölüm için 
tasarım yapılır. Buna göre mıknatıs adedi ve gövde hacmi 
değişiklik gösterir.
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SUYUN KULLANIMI İÇİN AKILLI ÜRÜNLER
1.Priva Nutri-Line
Topraksız veya diğer topraksız yetiştirme sistemleriyle çalışırken, hassasiyet ve doğruluk, maksimum kalite ve 
verim elde etmede anahtardır. Priva Nutri-Line gübre dozajlama sistemleri, hassas gübreleme için doğru çözümü 
sunar ve size mahsulünüzden en iyi şekilde yararlanmak için doğru araçları verir.

Özellikler

Priva Nutri-Line sistemleri her türlü sulama sistemiyle uyumludur ve hem iç hem de dış mekan bitkileri için 
uygundur. Sistemler, hepsi size hassasiyet ve kontrol sunan birkaç karıştırma prensibine dayanmaktadır. Giriş 
seviyesinden ileri seviyeye kadar: ürünlerinize ve işinize en uygun Priva gübre dozaj sistemini seçebilirsiniz.

Priva Nutri-Line sistemleri sulama suyunuzda sabit bir pH ve EC oranı verir. Doğru pH seviyesi, ürünleriniz için en 
uygun besin alımını sağlamak için esastır. Bu, eksiklikleri ve hastalıkları önler ve mükemmel bitki kalitesi sağlar. 
Doğru zamanda doğru miktarda su ve besin maddesi, değerli besin maddelerinin mümkün olduğu kadar etkin bir 
şekilde kullanıldığı anlamına gelir. 

Nutri-Line sistemini merkezi bir işlem bilgisayarı üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde seranızdaki tüm 
sistemlerinizi bağlayabilirsiniz: su yönetiminden iklim kontrolüne, enerji yönetimine ve hatta yönetim bilgi 
sistemlerine. Elbette, Nutri-Line fonksiyonlarını bağımsız bir ünite olarak kullanmak da mümkündür.

SULAMA VE İKLİMLENDİRME 
OTOMASYONU

1.1.NutriFit: Priva NutriFit, önce gübreleri bir karıştırma tankına dozlar. Bu sistem saatte 25 m3 kapasiteye 
ulaşabilir. Dozaj kanalı sayısı esnektir ve isteklerinize göre yapılandırılabilir.

1.2.NutriFlex: Priva NutriFlex, NutriFit ile aynı işlevi görür, ancak işlem hacmi  100 m3 / saate kadar çıkabilir. Bu 
sistem ayrıca düşük dozlardaki iz elementleri ve temizlik maddelerini ayrı düşük hacimli dozaj kanalları kullanarak 
otomatik olarak da karıştırabilir. 

1.3.Nutri Jet: NutriJet, inline sistemi ile doğrudan 80 m3 / saate kadar su akış kapasitesine sahip kapalı bir 
karıştırma hattında dolanabilir. Akıllı tasarım nedeniyle, NutriJet’in bu sistemi daha verimli hale getiren, bir 
doldurma pompasına ihtiyacı olmamasıdır. Nutrijet Bypass ile bu kapasiteyi 140 m3 / saate kadar artırabilirsiniz. Bu 
sistem ayrıca düşük dozlardaki iz elementleri ve temizlik maddelerini ayrı düşük hacimli dozaj kanalları kullanarak 
otomatik olarak karıştırabilir.

1.4.Nutri Bir: Nutri One ile karıştırma odası veya tank kullanmanıza gerek olmaz. Gübreler ana hatta karıştırılır. 4 
dozaj kanalına sahiptir ve saatte 120 m2’e kadar ana hat kapasitelerini kapsar.
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Priva Vialux-Line
Priva Vialux-Line, suyu UV-C ışığı ile dezenfekte ederek mantar, bakteri ve virüs gibi mevcut tüm patojenleri 
yok eder. Sistem arıtma suyu, geri dönüşümlü drenaj ve tahliye suyu hattına  uygulanabilir.UV dezenfeksiyonu, 
sulama suyunun güvenli bir şekilde sürekli sirkülasyonuna izin verir. Sonuç olarak, pahalı gübreler kanalizasyona 
boşaltılmaz ve çevreyi kirletmez.Tüm Priva Vialux sistemleri tamamen otomatiktir ve birçok yönden korunur: 
lamba arızası, aşırı ısınma, kuru çalışma, şebekedeki elektrik dalgalanmalarına ve daha fazlasına karşı korumalıdır.

Suyun tekrar kullanılması sayesinde su ve gübrelerde önemli tasarruf sağlayabilirsiniz. Çoğu durumda, Priva Vialux 
üç yıldan daha az bir geri ödeme süresine sahiptir.

2.1.M-Line: Priva Vialux M-Line serisi orta basınç UV sistemine dayanmaktadır. Modüler sistem, işletmenizin 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

2.2.HD-UV: Priva Vialux HD-UV serisi, yüksek basınçlı UV sistemine dayanır. Tam kontrollü tek bir UV reaktöre 
sahiptir. Yüksek teknolojili tarımda 20 yılı aşkın deneyime sahip bir sistemdir.

2.3.E-Line: Priva Vialux E-Line deşarj suyunun arıtılmasında kullanılabilir ve boşaltılması gereken hacmi izler. Bu 
modül hemen hemen her Vialux’a ayarlanabilir.

3.Priva Neutralizer
Su ve gübreler mahsulünüzü büyütür, ancak sulama suyunuzda da sabit bir pH seviyesine ihtiyacınız vardır. Priva 
Neutralizer sabit bir pH elde etmenizi sağlar. Bu sayede bitkileriniz gübreleri daha etkili bir şekilde emebilir ve bu 
da mahsulün daha iyi büyümesini sağlar. Dahası, mahsulünüzün canlılığı ve tadı önemli ölçüde artacaktır.

Sulama suyunda yüksek seviyelerde bikarbonatın oluşturduğu dengesiz bir pH seviyesi, bitkilerin besin alımını 
olumsuz yönde etkiler. Priva Neutralizer, bikarbonatı her türlü sudan kaldırarak sabit bir pH elde etmenizi sağlar. 
Bu sayede mahsulünüz mineralleri daha verimli bir şekilde emebilir. Bikarbonatın azaltılması, damlatıcıları her 
türlü tıkanmaya karşı daha az hassas hale getirir.

Priva Neutralizer, bikarbonatı sudan nasıl temizler? Bikarbonat konsantrasyonunu istenen maksimum 0,3 - 0,5 
mmol / l değerine düşürmek için asitlendirme ve havalandırmayı birleştirir. Bu, pH’ı stabil hale getirir ve bitkinin 
çinko, bor, demir ve bakır emmesini kolaylaştırır. Bu mineraller, mahsullerin büyümesini ve tadını iyileştirir.
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4.Priva Nem Dengesi Modülü
Su ve gübrelerin hassas kontrolü, zincir boyunca kaliteyi daha yüksek bir seviyeye yükseltmek için mahsul 
üretiminde önemlidir. Nem Dengesi Modülümüz, hassas ve zamanında sulama ve gübrelerin dozajını sağlar. Bu 
optimum sulama başlangıcı çözümü daha yüksek üretime ve daha iyi mahsul kalitesine ulaşmada büyük katkı 
sağlar.

Daha yüksek üretim ve daha iyi mahsul kalitesi

• Alt tabakadaki oksijen ve nem seviyesi arasındaki optimum denge sağlıklı kök gelişimi ile sonuçlanır

• Çevresel Sürdürebilirlik

• Modül, su ve gübre gibi kaynakların daha az kullanılmasına neden olur

Daha büyük üretim alanı kontrolü

• Modül, birçok çeşit veya cins için sulama yönetimini basitleştirir

• Kablosuz algılama

• Alt tabakanın nem seviyesini kablosuz olarak analiz edin.

Optimal Sulama Stratejisi

Nem Dengesi Modülü, sulamaya doğru zamanda başlayabilmenizi ve doğru miktarda su ve gübreyi dozlayabilmenizi 
sağlar. Bu modül üç önemli etkiye dayanarak en uygun sulama başlatma stratejisini belirler: buharlaşan su miktarı, 
istenen drenaj suyu miktarı ve alt tabakanın su içeriği. Bu sayede, su ve gübrelerin hassas ve zamanında eklenmesi 
nedeniyle mahsulünüz en iyi şekilde kendini geliştirebilir.

Daha Yüksek Mahsul Kalitesi

Nem Dengesi Modülü, sulama kontrolünü yetiştirme koşullarına, bitkinin durumuna ve alt tabakanın durumuna 
göre otomatik olarak ayarlar. Nem Dengesi Modülü, doğru miktarda doğru miktarda su ve gübre vermenizi sağlar. 
Sonuç: daha yüksek mahsul kalitesi. Buna ek olarak, modül daha az su ve daha az gübre kullanımıyla sonuçlanır. 
Bu, özellikle suyun kıt olduğu, su kalitesinin düşük veya suların pahalı olduğu bölgelerde çok büyük bir faydadır.

(Kablosuz) Algılama

Nem Dengesi Modülü, optimum sulamayı gerçekleştirmek için sensörler gerektirir. Bu sensörleri kablosuz olarak 
Priva sistemine bağlamak mümkündür. Modül, bir tahliye sensörü veya nem sensörleriyle birleştirilmiş Priva 
GroScale tartı ölçeğiyle çalışır. Her iki sensör de alt tabakanın nem seviyesini analiz eder. Veriler, Nem Dengesi 
Modülü tarafından su ve gübre dozajını ve zamanlamasını kontrol etmek için kullanılır.
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OTOMASYON
1.Priva süreç kontrolü
Sera işlemlerinizi otomatikleştirmek için farklı işlem bilgisayarları sunuyoruz. Öyleyse, yüksek teknolojiye sahip 
sera’ya sahip bir tarım girişimcisi, basit ama etkili bir güneş serası olan bir çiftçi ya da çok yapraklı bir serası olan 
bir yetiştirici; Hedeflerinizi yerine getirmenize yardımcı olabiliriz.

• Her tür iş için;Özel gereksinimlerinize göre özelleştirilebilen çok çeşitli işlem bilgisayarları

• Kullanıcı dostu işletim;Sezgisel panolar ve grafiklerle net kullanıcı arayüzü

• Merkezi Platform;Tüm sera otomasyon sistemleri için tek, merkezi ağ

• Uzaktan erişim ve gözlemleme;İşlemlerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kontrol etme

Süreç Kontrolü

Tarım işinizin süreçlerini mümkün olduğunca verimli bir şekilde otomatikleştirmek istiyorsunuz. Ancak, işinizin 
türü, büyüklüğü, ekinleri ve elbette hedefleriniz, süreçlerin ne kadar hassas bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini 
belirliyor. Kesin olan bir şey var: tarım işlerinizi ne kadar doğru kontrol edersiniz, mahsulünüz o kadar iyi büyür.

Farklı iklim ihtiyaçları

Bir sera tüm süreçleri birbirine bağlamak ve ayarlamak için mükemmel ortamı sağlar. Ancak tünellerde büyürken, 
iklim ve doğadaki değişiklikler, haşere ve hastalık saldırıları ve sağlıksız topraklar gibi çok daha fazla zorlukla başa 
çıkmak zorunda kalırsınız. Ayrıca, sebzelerin yetiştirilmesi farklı iklim gereksinimi ortaya çıkarır, örneğin yumuşak 
meyve yetiştiriciliği.

2.Priva Connect
Ne tür ürünler yetiştirirseniz yetiştirin, üzerinde bir etkiye sahip olmak ve işinize dahil olan süreçler hakkında 
bir içgörü sahibi olmak işin kendisi ve ürünler için önemlidir. Başarıyı garanti etmek ve sürekliliği sağlamak için, 
mahsulünüz için ideal yetiştirme koşullarını sağlamak önemlidir. Priva Connext işlem bilgisayarı, şimdi ve gelecekte 
tüm işlemlerinizi birbirine bağlamanıza ve yönetmenize olanak sağlar. Sonuç: mükemmel işletim ve maksimum 
verim.

• Kalite ve üretim üzerinde maksimum etki; İklim, sulama, fotosentez ve enerjiyi kontrol ederek

• Açık Görüş; Seranızdaki tüm işlemlere bir bakışta kavrayın

• Kolay kullanım; Tabletiniz veya akıllı telefonunuzdan kolay yönetim

• Komple entegrasyon; Entegre kontroller tüm ışık, hava ve su kaynaklarını yönetir.

Güvenilir Bir Sistem

Ürününüzün optimum kalitesine kıyasla maksimum verim ve üretim; elde etmeye çalıştığınız şey bu. Aynı 
zamanda, üretim maliyetlerinizi düşük tutmak istersiniz. Priva Connext ile, uygulama ile ilgili tüm sistemlerinizi 
ve kurulumlarınızı yöneten tek bir sisteme sahipsinizdir; Bu sistem iklim kontrolü, su yönetimi veya gölgeleme 
perdelerinizide içerir. Tüm sistemlerinizi ve kontrollerinizi bağlamak inanılmaz derecede kolay, güvenilir ve 
kararlıdır.
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3.Priva Compact CC
İhtiyaçlarınıza sürekli olarak adapte olabilen bir işlem bilgisayarı mı arıyorsunuz? Günümüzün tüm temel 
kontrollerini içeren ve gelecekte daha ileri teknolojiye ihtiyaç duyduğunuzda yükseltilebilecek bir tanesi? Priva 
Compact CC, mahsul kontrolünü optimize etmek için çeşitli sera tesisleri için gerekli süreçleri kontrol eder. Kullanıcı 
dostu tasarımı iklim, sulama, aydınlatma, CO2 ve enerjiyi kontrol etmeyi kolaylaştırır. Her zaman, her yerde ve 
herhangi bir cihazdan.

• Kullanıcı dostu işletim Sezgisel panolar ve grafiklerle net kullanıcı arayüzü

• Gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için kolay yükseltme Daha ileri teknoloji için Priva Connext ile mükemmel 
uyum

• Modüler tasarım Özel gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir

• Bilgi ve uzmanlık Tarım sektöründe Priva, 60 yıllık bilgi ve uzmanlığı bir araya getirdi

İlgili Tüm İşlemlerin Kişiye Özel Kontrolü

Priva Compact CC’nin yazılım kontrolleri, tarım işinizin önemli büyüme koşullarını, 7/24, havalandırma, ısıtma, 
perdeler, CO2, fanlar, nemlendirme, aydınlatma, kazanlar, sulama, gübre dozajı ve drenajın yeniden kullanımı 
dahil olmak üzere yönetmenizi sağlar. Tüm bu kontroller Priva Compact CC işlem bilgisayarına tam olarak entegre 
edilmiştir. 

Gelişmiş Kontroller

Daha da iyi sonuçlar elde etmek için, iklim ve sulama koşullarını daha da iyileştirmek için gelişmiş kontrolleri tercih 
edebilirsiniz. Gelişmiş kontrollere örnekler:

• Nem dengesi modülü

• 24 saat iklimlendirme stratejisi

• Ebb/Flood sistemleri

• Priva Vialux M-Line

Tamamen Kendi Kendini Yöneten

Priva Connext tamamen kendi kendini yönetir ve 7 gün 24 saat hizmet verir. Kullanıcı dostu işletim programları ile 
mevcut tüm büyüme süreçleri hakkında bir bakışta net bir anlayışa sahip olacaksınız. Programlar size mahsulünüzü 
ve ikliminizi optimize etmek için her türlü imkanı sunuyor. Priva Office Direct, seranızın tüm kontrollerini ve 
ayarlarını ayrıntılı bir şekilde yönetmenizi ve analiz etmenizi sağlayan kapsamlı bir yazılım uygulamasıdır. Priva 
Connext Operator bir tablet veya akıllı telefon için web uygulamasıdır. Bu, süreçleriniz hakkında size bilgi sağlar ve 
sistemlerinizde, her zaman ve her yerde en önemli değişiklikleri yapmanızı sağlar.

Merkezi Kontrol

Su ve gübre dozajlama işlemleriniz Priva Connext ile merkezi bir yerden kontrol edilebilir. Ek olarak, Priva kontrol 
modülü kütüphanesi havalandırma, ısıtma, perdeler, CO2 ve aydınlatma gibi birçok durumu ayarlamanızı sağlar.
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4.Priva Compass
Ürününüz ve işiniz verimli bir şekilde büyüyor mu? Bu, suyu ve enerjiyi en iyi şekilde kullanmak ve sebze, meyve 
ve süs bitkileri güvenli bir şekilde üretmek gibi giderek daha önemli hale geliyor. Priva Compass, ürününüzün  en 
uygun su ve enerji kullanımıyla kontrol etmek için kullanıcı dostu ve sürdürülebilir bir çözüm sunar. Priva Compass, 
mahsulü başlangıç noktası olarak alıyor ve sizi büyümekte olan bir işe yönlendiriyor.

Asgari hastalık riski ile mahsulünüzün en uygun şekilde gelişmesini sağlamar.İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde 
uyar.Büyüyen süreçlerinizle ilgili fikirlerinizi netleştiriri.Bulut aracılığıyla herhangi bir cihazdan çalıştırılabilir.

Yüksek Kalite

Bir yetiştirici olarak, güzel ve kaliteli bir ürün üretmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için, işinizdeki her işlemin en 
iyi şekilde dengelenmesi gerekir. Priva Compass tam olarak bunu yapmanıza yardımcı olur. Bu kolay ve sezgisel 
araçla, bugün ve gelecek için en iyi büyüyen stratejiyi seçebilirsiniz.

Üç Farklı Alan

Priva compass üç farklı alanı kontrol etmenizi sağlar: fotosentez, iklim ve sulama. Fotosentez modülleri, en iyi 
mahsul büyümesini sağlamak için ışığı ve CO2’yi kontrol etmenizi ve optimize etmenizi sağlar. İklimlendirme 
modüllerinde sıcaklık, hava nemi ve hava akışını kolayca ayarlar ve hastalıklar en aza indirgenir. Sulama modülleri, 
dehidrasyon ve kötü kök gelişimini önlemek için doğru zamanda doğru miktarda su sağlar.

Bir Pano İle Kontrol

Hangi cihazı kullanırsanız kullanın, açık bir 
şekilde düzenlenmiş bir gösterge panosu 
şeklinde işlemleriniz hakkında her zaman bilgi 
sahibi olursunuz. Gösterge panelleriniz, size 
en alakalı bilgileri temiz ve basit bir düzende 
gösterir. Sezgisel kontrol panelleri ve grafikler 
içeren net arayüzü sayesinde, ayarlanması 
gerekebilecek bileşenler de dahil olmak üzere 
sisteminizin çeşitli bileşenlerinin durumunu 
görmek bir bakış alır. Panolar, kurulumunuza 
bağlı tüm parçaları kontrol etmenizi sağlayarak 
proseslerinizi daima kontrol altında tutar.

Kullanıcı Dostu Operasyon
Priva Kompakt Operatör, sera sistemlerinizi herhangi bir cihazı (tabletler ve akıllı telefonlar dahil) kullanarak 
kontrol etmenizi sağlayan çevrimiçi bir uygulamadır. Sizin için en alakalı bilgileri net ve basit bir düzende gösterecek 
şekilde panoları özelleştirebilir ve size sera sisteminizin çeşitli bileşenlerinin durumu hakkında bir bakışta sürekli 
bilgi verir. Sezgisel kullanıcı arayüzü sizi her zaman tarım işinizin her yönüyle kontrol altına alır.

Kapsamlı Priva Office Direct uygulaması, operasyonunuzun tüm kontrollerini ve ayarlarını hassas bir şekilde 
yönetmenizi ve analiz etmenizi sağlayarak iş süreçlerinize daha uzun bir süre boyunca ayrıntılı bilgi verir. Priva Office 
panoları, net bir genel bakış sunar ve performans ölçümlerini ayar ve hesaplamalarla karşılaştırmayı kolaylaştırır.

www.keyway.com.tr 45



PRIVA FS PERFORMANCE
Verimli emek, daha yüksek verim ve büyüyen bir şirket: Bunun bir bahçe işletmesi girişimcisi olarak nasıl 
gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz? Çözüm basit: Büyüyen süreçlerinize, çalışanlarınızın verimliliğine ve üretiminizin 
hacmine ve kalitesine ilişkin içgörü sağlayan pratik bir sistem.

• Düşük işçilik maliyetleri; Çalışanlarınızın verimliliğini ve kalitesini temel alan optimum işgücü planlaması 
sayesinde

• Mahsulleri, kompartmanları ve siteleri gerçek zamanlı olarak karşılaştırın; Nerede olursanız olun, tüm işlemler 
hakkında güncel bilgilere erişin

• Motive çalışanlar; Çalışanlar kendi performansları ve meslektaşlarının performansları hakkında fikir sahibidir.

• Daha az yönetim; PC veya akıllı telefon üzerinden kolay veri girişi

Priva FS Performance yönetim bilgi sistemi ile doğru bir üretim tahmini oluşturabilirsiniz. Doğal olarak, çalışma 
programını buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu sadece para tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda daha da uygundur. Bu 
şekilde, şirketinizdeki her süreçte bir tutamacınız vardır.

Kaliteli bir hasat için, yetiştirme koşulları ve mahsulünüzün gelişimi hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Priva 
FS Performance, mahsulünüzün büyümesi ve gelişmesi hakkında size açık bir fikir verir. Sistem ayrıca, şirketinizin 
haritasında görüntüleyebileceğiniz zararlıları ve hastalıkları kolayca kaydetmenizi sağlar. Priva FS Performance, 
üretim tahmini ve ürün başına fiili üretim hakkında size gerçek zamanlı bilgi verir. Bu şekilde, durumun ne olduğunu 
ve hangi büyüme yönlerini ayarlamanız gerekebileceğini hızla görebilirsiniz.

Sıralama ve işleme sürecinin iyi yönetimi esastır. Her zaman sıralama bilgilerinden, ürününüzün kalitesinden ve 
kimin ne yaptığından haberdar olmak istersiniz. Priva FS Performance ile tartıdan depolamaya kadar tüm süreç 
boyunca ürünü takip edebilirsiniz.

İşçilik maliyetleri, bahçecilik şirketlerinin toplam maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Çalışanlarınızın 
verimliliğine dair bir içgörü bu yüzden vazgeçilmezdir. Priva FS Performance ile planlanmış ve gerçekleştirilen işe 
erişebilirsiniz ve hafta boyunca kaydedilen ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Bu, çalışmanın mümkün olduğu kadar 
verimli yapılmasını sağlamak için proaktif ayarlamalar yapmanızı sağlar.

Şirket süreçleri, işçilik ve mahsul ile ilgili tüm bilgiler açık panolarda gösterilir. Sistem esnektir ve istediğiniz 
bilgi kombinasyonunu yapılandırmanıza izin verir. Bu, trendleri ve farkları belirlemenize yardımcı olur ve ticari 
faaliyetleriniz hakkında iyi bilgilendirilmiş kararlar almanıza olanak sağlar.

FS Monitor Uygulaması, nerede olursanız olun operasyonel bilgilere erişmenizi sağlar. Bu sayede hangi çalışanların 
aktif olduğunu, seranın hangi konteynerlerin seradan paketleme salonuna geçtiğini ve hangi koridorların yapıldığını 
hızlı bir şekilde görebilirsiniz.
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Sera sulama otomasyon ve açık alan sulama sistemlerinde kullanılan gübre tank ve gübreleme otomasyon 
sistemleri gübre tanklarından aldığı asit ve gübre solüsyonunu iki yollu vana sistemiyle ihtiyaç durumunda karışım 
tankına verir. Üzerinde sabit olarak bulunan sensörlerden aldığı değerleri belirlenen limitlere ulaşınca tankına 
akışını keser. Bu sistemde anlık ve daha hassas dozlama yapılır. Gübre tank sistemiyle su ve gübrenin ön karışımı 
yapılarak homojen bitki besin çözeltisi elde edilir.

Sulama tankları serada ihtiyaç duyulan suyu önce depolama amacıyla kurulan depolardır. Genellikle 2 günlük su 
ihtiyacı kadar tank kurulması öngörülmektedir.

Yuvarlak çelik, PVC veya PE folyo ile kaplı ve yosun önleyici branda ile kaplanmıştır. Silolar, bina kitleri şeklinde 
sağlanabilir veya herhangi bir kazı çalışması da dahil olmak üzere sahada tam olarak monte edilebilirler. Çelik Su 
tanklarının genel kullanım amaçları; 

• Temiz su depolama

• Drenaj suyu toplama

• Yağmur suyu toplama

• Hazırlanmış gübreli solüsyon

• Yumuşatılmış su depolama 
alanlarında kullanabilir.

Gübre Tankları
Bitkilerimizin ihtiyaç duydukları miktarda 
besinleri ve zengin gübreleri büyük karıştırma 
tanklarında karıştırarak almasını sağlıyoruz.

Seralarda Kullanılan sıvı gübrelerin birçok faydası 
vardır fakat bu faydalara rağmen, sıvı gübreler 
büyük bir özenle kullanılmalı ve seçilmelidir. 
Sera sulama otomasyon sistemlerinde kullanılan 
gübre tank ve gübreleme otomasyon sistemleri 
gübre tanklarından enjektör veya manyetik 
pompa ile aldığı asit ve gübre solüsyonunu iki 
yollu vana sistemiyle ihtiyaç durumunda karışım 
tankına verir. Üzerinde sabit olarak bulunan 
sensörlerden aldığı değerleri belirlenen limitlere 
ulaşınca tankına akışını keser. Bu sistemde anlık 
ve daha hassas dozlama yapılır. Gübre tank 
sistemiyle su ve gübrenin ön karışımı yapılarak 
homojen bitki besin çözeltisi elde edilir.

SULAMA VE GÜBRELEME 
EKİPMANLARI
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Elektrik ve Güç Panoları
Havalandırma motorları kablolama, tava, pano, perde motorları kablolama, tava, pano, sirkülasyon Fanları 
kablolama, tava, pano,paketleme tesisi aydınlatma elektrik taahhütümüz kapsamındadır.Elektrik panolarımızda 
aşağıdaki özellikler standart olarak kullanılmaktadır;

• Sera beton yol üzeri belirli mesafelerde kombinasyon kutusu içinde her iki direkte bir monofaze ve trifaze priz 
bağlantıları vardır.

• Sera giriş kapısına dikili tip ana pano (seranın gücüne göre 
Termik Manyetik Şartel, W otomat, K otomat çıkışlarının 
bırakılması, ön izleme güç kontrol rölesi konulması) Dikili 
tip panoda ısıtma, sulama, sisleme, aydınlatma (sera 
havalandırma motorları, perde motorları, fanlar) ve su 
arıtma için ayrı ayrı çıkışların bırakılması.

ELEKTRİK, AYDINLATMA
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• Sera giriş kapısına dikili tip ana pano (seranın 
gücüne göre Termik Manyetik Şartel, W otomat, 
K otomat çıkışlarının bırakılması, ön izleme güç 
kontrol rölesi konulması) 

• Dikili tip panoda ısıtma, sulama, sisleme, 
aydınlatma (sera havalandırma motorları, perde 
motorları, fanlar) ve su arıtma için ayrı ayrı 
çıkışların bırakılması.

• Redüktör ve sistemdeki faz sırası hatalarına karşı 
faz sıralı motor koruma rölesi konulmaktadır.

• Kablolar XLPE kullanılmaktadır. 

• Kontaktörler Eaton marka olup, kitleme 
mekanizması ile, ters ve düz yön çalışmaları hem 
mekaniksel hem de elektriksel olarak koruma 
altına alınmaktadır.

• Her fanın girişine konulan bakım şalteri  ile 
fanların bakımları güvenli şekilde yapılmaktadır. 
Otomatlar Eaton markadır.

• Tüm sistem otomatik ve manuel olarak pano 
üzerinden kontrol edilebilmektedir. 

• Ana elektrik panosu CE normlarında olacak ve 
sera içindeki tüm motorlar için motor koruma, 
kontaktör grupları ve bilgisayar kontrolü için role 
grupları olacaktır.

• Sera içinde kullanılacak tüm kablolar, orta servis 
yolu üzerinde tel tavalar içinde taşınacaktır.

• Elektrik panosu üzerinde ileride yapılabilecek 
ilaveler için %20 yedek kontaktör yerleri olacaktır.

• Havalandırma motorları, Sirkülasyon fanları, 
Gölgeleme sistemi, Isıtma sistemi için kontrol 
şalterleri olacak, ayrıca manuel ve otomatik 
kullanımın seçileceği şalter grupları olacaktır.

• Sensörlerden alınan bütün sinyal kabloları LICY 
harmonik etkilerden etkilenmeyecek şekilde 
seçilmiştir. Çatı ve perde motorları limit siviçleri 
bulunmaktadır.
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Growlight Led teknolojisi
Sınırlı yatırım ve işletme maliyeti ile maksimum 
hasat verimliliği sağlar.

• Dayanıklı yapısı nedeniyle her türlü tarımsal tesiste kullanılabilir.

• Atomasyon sistemi ile sensör ve kontrol elemanları tarafından 
kendi kendine yeten bir sistem yaratılabilir.

• Armatürler aşırı ısınmaz, bitkilere zarar vermeden uygun 
pozisyonda uygulanabilir.

• Led sistemleri düşük maliyetli karbon ayak izi ve uygun maliyetli, 
enerji verimli LED’ler sunarak kaliteyi artırır.

• Bitkilerin filizlenme, çiçeklenme ve meyve verme gibi farklı 
aşamalarda ihtiyaç duyduğu ışık seviyelerini ayarlayarak daha 
yüksek verimlilik sağlanabilir.

Mevsimsel değişimler, tarımsal alanların azalması ve 
artan nüfusun beslenme ihtiyacı tarımda verimin önemini 
vurgulamaktadır. Tarımsal aydınlatma armatürlerinde fotosentez 
için gerekli olan ışık renkleri belli bir diz halinde uygulanarak 
yapay bir ışık kaynağı haline getirilir. LED teknolojisinin 
avantajları sayesinde, geleneksel aydınlatma armatürleri, diğer 
birçok aydınlatılmış alanda olduğu gibi tarımsal alanlarda da 
LED’e dönüştürülmüştür. LED’in sağladığı düşük elektrik tüketimi 
ile yeni proje yatırımları daha cazip hale gelmiştir.
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Led Teknolojisinin Avantajları

TOP Growlight

TOP & Inter Growlight

Inter Growlight

Rack Growlight

Kriterler HPS LED

Tipik Ömür 6.000 - 8.000h 35.000 - 50.000h

Işık Spektrumu Statik Spektrum çok az kırmızı ve mavi, çok fazla sarı 
en çok ihtiyaç duyulmayan.

Bitkinin yetişebilmesi için ihtiyaç duyduğu ışık 
spektrumunu sağlayabilme

Verimlilik

Gereksiz ışık spektrumunu ortaya çıkardığı için kritik 
miktarda Enerji kaybı. Ayrıca lambanın şekli ve ışık 
dağılımı, ışığın  reflektörler, tutucular ve aydınlatma 
armatürü gövdesinde kaybolmasına neden olur.

Talep edilen spektrum optimizasyonu nedeniyle 
en verimli mikromol, LED’in direkt ışığı direkt 
kaynağı olarak kullnma avantajı

Yanma ve Yeniden 
Yanma Gecikmesi

İlk çalıştırmada yeniden yanma için 3-8 dakika 
gecikme, enerji arızası nedeniyle soğuma 
süresinden dolayı 10-15 dakika sürebilir.

Maksimum ışık seviyesine ulaşmak için gecikme 
yok, yeniden yanma için beklemeye gerek yoktur.

Otomasyon
Otomasyon değişikliği yok. Yanma gecikmesi 
dezavantajı nedeniyle sadece açık-kapalı konumda 
kullanma.

Otomasyon uyumluluğu nedeniyle LED en esnek 
ışık kaynağıdır. Ayarlanabilir Işık Spektrumu ve Işık 
Seviyeleri mümkündür.

Dizayn & Blackout & 
Serda Homojen 

Işık Dağılımı

Daha büyük aydınlatma armatürleri, koyu gölgelere  
ve bitkiler üzerinde homojen olmayan ışık 
dağılımına neden olur.

LED içindeki elektronik çip boyutları nedeniyle 
en esnek ışık kaynağıdır. Lineer çözümleri, gövde 
tasarımı ile gündüz gölge yaratmaz. Sera metal 
konstrüksiyonundan daha ince tasarım çoğunlukla 
mümkündür. Ayrıca bitkilerde homojen sürekli ışık 
dağılımı sağlar.
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Canna-Groot

Groot

Canna-Hook

Dual
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Hook

Hook-Modular

Graft

Mono
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DİĞER SİSTEMLER

Çimlendirme & Soğuk Odalar
Çimlendirme odalarında kullanılan soğutma cihazları Timfog firması tarafından üretilmektedir ve özel olarak 
dizayn edilmişlerdir. Kış döneminde ısıtma ya pan böylece çimlendirme odasının içini 15 / 20 C seviyesinde tutan 
özel ısıtma modülü TİMFOG çimlendirme odası cihazlarımızın ayırtedici yanlarından bir tanesidir. Ayrıca oda içinde 
yüksek basınç nemlendirme modülleri ile istenen %90-95 nem oranı sağlanmaktadır.

Özel poliüretan panller yardımıyla izole edilen bu soğuk odalar yüksek enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Timfog çimlendirme odasının üstünlükleri ;
• Hassa soğutma cihazları 

• Yüksek kaliteli soğuk oda poliüretan panelleri ve soğuk oda kapıları

• Yüksek basınç nemlendirme özelliği

• Bütün oda çevresine yayılan yüksek basınç hattı 

• Kış döneminde ısıtma özelliği

• Tek kontrol paneli ile soğutma-nemlendirme ve ısıtma özelliklerinin kontrolü 

• Oda içi özel evaporator fanları yardımıyla homojen hava dağılımı
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Reverse Ozmos(Ters Ozmos Sistemleri)
1990’lı yıllardan bu güne, Ters Ozmos sistemi, ileri tarım ülkelerinde, birçok proses de kullanılmaktadır. Ters Ozmos 
(Reverse Ozmos) Sistemi klasik arıtım sistemlerinin tarımsal üretim için yetersiz kaldığı uygulanan, suyun içindeki 
istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon yöntemidir.

Bu sistem yüksek basınç altında suyun yarı geçirgen özellik taşıyan membran yardımıyla %92-98 oranında içindeki 
katı maddeleri, minarelleri ve mikroorganizmaları da ortamdan uzaklaştırarak temiz su eldesini sağlar ve bu suyun 
tekrar EC ve PH seviyelerinin gübreleme sistemi ile tekrar sistema gönderilmesinde yardımcı olur.
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Sera Hasat, Toplama ve İlaçlama  Arabaları
Günümüzde hızla yayılan modern seralarda, bitkilerin kültür işlemleri için kullanılmaktadır. Bitkilerin büyüme 
hızına göre, seyreltme yapılması, yaprak alınması, bitkinin ipe sarılması işlemlerinin daha çabuk ve verimli üretimi 
için kullanılmaktadır.

 Seralarda yetiştirilen ürünlerin, Hasat aşamasında sandıklanmasında sonra  taşınması amacı ile kullanılmaktadır. 
Talep edilen sandık ölçülerine göre ürünler tasarlanabilmektedir.

Yetiştirme sürecimizin en önemli araçlarının başında gelmektedir. Bitkilerin koruyucu maddeler kullanarak en 
iyi durumda tutmamazı olanak sağlamamıza yardımcı olur. Bitki korumasını kolaylaştırmak için hem otomatik 
hemde manıel ilaçlama araçları kullanılmaktadır. İlaçmala faliyetlerinin otomatikleştirilmesiyle önemli ölçüde 
tasarruf sağlanmaktadır. Doğru ürün seçimi ile çevresel etkilerden daha az etkilenerek, daha verimli ve daha 
güvenli üretim sağlanabilir.
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Kapılar ve Hijyen Turnikeleri
Kapılar, seraya giriş çıkışı sağlayan yapı elemanlarıdır Son yıllarda yapılan seraların büyüklüğü nedeni ile Otomatik 
transfer kapılarının yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Üretim alanlarında çift kanatlı veya sürgülü kapılar 
(bu kapılar tümü ile alüminyum çerceveye sahiptir) kullanılırken, Bu kapılar sera örtü malzemesinde olduğu 
gibi saydam mazlemelerden yapılmalıdır. Büyük seralarda kapılar çift kanatlı veya sürgülü olarak 2.40 x 2.20 m 
boyutlarında yapılmaktadır. Kapılar çevresinden infilitrasyon önlenecek biçimde tasarlanmaktadır.

Yükleme rapmalarında hızlı ve efektif yükleme yapabilmek için Seksiyonel kapılar kullanılmaktadır. 

Hijyen Turnikeleri
Bakteriler veya diğer bitki patojenleri ürünlere girdiğinde, bu büyük sorunlara neden olabilir. Bundan kaçınmak 
için, çalışanların veya diğer ziyaretçilerin bu bakterileri üründe yaymaması için hijyenik bir durum yaratmamız 
gerekmektedir. Optimum hijyen için, eksiksiz bir hijyen istasyonunu en iyi şekilde kullanmamız gerekmetedir. Elleri 
sabunla yıka, elleri kurut, elleri dezenfekte et, ayakkabıları temizle ve tabanını dezenfekte etmemiz gerekmetedir. 
Bu nedenle seraların üretim alanlarına girerken hijyen turnikelerini ihtiyacımız vardır ve bu ünitelerden geçtikten 
sonra seraya girmemiz gerekmektedir.
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Yağmur Suyu Toplama Sistemleri
Yağmur suyu esasen gökten yoğunlaştırılmış su buharı şeklinde arıtılmış bir kaynaktır, bu da onu çok yüksek 
kaliteli bir su kaynağı olarak kullanmamıza olanak sağlar. Ancak toplama yüzeyine çarptıktan ve drenaj borularına 
akıttıktan sonra biyolojik, kimyasal ve fiziksel maddeler ile kirlenebilir. Bu nedenler Su arıtım sistemleri ile suyun 
kalitesi artırılması gerekebilir.

Sera üst kontrüksiyonuna monte edilen çatı olukları ve tahliye borularıyla yağmur sularını, Havuzlarda veya çelik 
su tanklarında toplamak mümkündür ve bu sayede su sarfiyatının önüne geçilmekle beraber ekonomiye katkıda 
sağlanmaktadır.
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Bitki Yetiştirme Yataklatı, Gutter
Ürün yetiştirme gutterları birçok fayda sağlar. Sera sektöründe sürekli artan talep nedeniyle ünümüzde birçok 
alanda kullanılmaktadır. Örneğin; güller, gerberalar, orkideler ve çilekler için. Bununla birlikte, son yıllarda domates 
için bitki yataklarına olan talepte de cidd bir artış olmuştur. Aynı tip ürün yetiştirme yatakları aynı zamanda biber, 
patlıcan ve salatalıkla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Bu sistemin kullanılması ile birçok olumlu sonuç 
alınmaya başlanmıştır. 

Ürünler artık toprakta yerine gutterlarda yetişiğinden dolayı belirli bir yükseklikte olması nedeni daha rahat işlem 
yapılabilmesi.

• Drenaj suyunun tekrar sisteme kazandırılabilmesi 

• Bitki yetiştirme koşullarının üzerinde daha kolay kontrol

• Bitkilerin artık toprak şartlarına bağlı olmaması

• Bitki hastalık riskinin azalması

• Hijyen koşullarının sağlanmasının daha kolay olması

• Saha da uygulama ile mükemmel su geçirmez bir  
sistem elde edilmesi

• Askı sistemi ile Bitkilerin yer ile teması olmaması

www.keyway.com.tr 59



Bitki Yetiştirme Ortamı

PERLİT 

Perlit; Volkanik ve camsı bir maden olup, doğal yapısı içerisinde hapsolmuş su zerrecikleri bulunmaktadır.

Üretim sırasında; özel fırınlarda 800 - 1200°Clere ısıtılan perlit, içerisinde bulunan su zerreciklerinin ani 
buharlaşması ile mısır patlağı gibi patlayarak gözenekli bir yapıya dönüşür. Bu işlem sonunda hacminin 
4 - 20 katına kadar genleşmekte ve yoğunluğu çok azalmaktadır.

Genleşmiş perlitin gözenekli yapısı ve yanmazlık özelliği sayesinde; başta inşaat, agrega, tarım, gıda ve 
filtrasyon olmak üzere bir çok alanda kullanılmaktadır.

Halen yararları ve kullanım alanları keşfedilmeye devam edilen bu doğal madenin, %65 rezervi Türkiye 
topraklarında bulunmaktadır.

• Yüksek sıvı tutma kapasitesi ile sulamada, vitamin ve mineral kullanımında tasarruf sağlar.
• Kökler için havalanma ve drenajı iyileştirir.
• Organiktir ve çürüme yapmaz.
• Doğal ve Nötr pH oranı: 7 ± 0,5
• Sterildir, sağlıklıdır; yabani ot ve hastalık bulunmaz.
• Ekonomiktir ve tekrar tekrar kullanılabilir.
• Hafiftir; taşıması ve işçiliği kolaydır.
• Gözenekli ve yalıtkan yapısı sayesinde; ortam ısısını koruyarak enerji verimliliği sağlar.

COCOPEAT 

Cocopeat’in  hammaddesi Hindistan Cevizini saran dış kabuktur.  Bu kabuk lifli ve yumuşak yapıdadır. Günümüzde 
bu lifler seralarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

• %100 organik maddeden oluşur.
• %31 oranında “Lignin” içerir.
• %27 oranında “Selüloz” içerir.
• pH değeri 5.7-6.5 aralığındadır.
• EC 180 μS/cm
• Katyon degişim kapasitesi çok yüksektir.
• Karbon-Azot oranı 104:1 dir. Bu cocopeat’in bozulma hızının yavaşlığını gösterir.
• Cocopeat’in porozite oranı %96’dır.
• Kendi kuru ağırlığının 8-9 katı su ve besini absorbe eder ve ihtiyaç duydukça bitkiye iletir.
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ROCKWOOL 

Doğada bulunan volkanik 
kayaçlardan elde edilen mineralce 
çok zengin olan inorganik taşların 
1500-1600 derecelerde eritilip, 
elyaf haline getirilmesiyle oluşan 
bir doğal yalıtım malzemesidir.
Çatılarda, çeşitli bölme duvarlarda, 
dış cephelerin yalıtımlarında, fırın 
izolasyonlarında, çelik kapıların 
yalıtımlarında, gemi inşaatlarında, 
elektrikli ev gereçlerinde, daha pek 
çok alanda ısı, ses, rutubet yalıtımı 
olarak ve ayrıca yangın güvenliğini 
gerektiren her yerde üst düzeyde 
koruyucu özelliğe sahiptir.

İnorganik yapısı sayesinde 
çürüme olmaz, bakteri ve mikro 
organizmalar üreyemez. Doğal 
hammaddeden imal edildiği için 
ekolojik ve çevre dostu bir üründür. 
Taşyünü, steril, yüksek su tutma 
kapasitesine sahip, gözenekli ve 
oksijence zengin, besin eriyiklerini 
emme gücü yüksek bir ortamdır.

Bu su tutucu özelliği ve köklere 
sağladığı hava akımı sebebiyle 
son yıllarda organik tarımda ve 
seracılıkta tercih edilmektedir.
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MCM Engineering aynı zamanda bir kesintisiz süpervizörlük hizmeti verme üzerine kurulmuş bir mühendislik 
şirketler grubudur. Dolayısıyla dünyanın her yerinde doğru servis, doğru devreye alma ve kesintisiz periyodik 
bakım analayışıyla hareket etmektedir. 

Tamamı İngilizce konuşan, çok dilli, uluslararası servis mühendisleri sorunları çözmek için sahada yer almaktadırlar.

Bütün teknik süreçler hem sahada hem de genel merkezde müşterilere ve tüm ilgililere doğru bir şekilde raporlanır. 
Tutulan kayıtlar yardımıyla yıllar sonra bile her sistem ya da makine için verilen servis ve diğer hizmetlerle ilgili 
bilgi almak  mümkündür. 

50’den fazla ülkede merkez ve ülke servisleriyle hizmet veren MCM Engineering yıllarca sorunsuz çalışan, güvenilir 
sistemler konusunda hizmet vermeye devam etmektedir.

SÜPERVİZÖRLÜK, 
SERVİS VE DEVREYE ALMA
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