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SİSTEMLERİ
MODERN GREENHOUSE AND 
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SYSTEMS



HAKKIMIZDA 
ABOUT US

Firmamızın kuruluş  amacı;  sektöründe öncü, yenilikçi ve 

gerçekleştirdiği projeler ile takip edilen, 

örnek  bir kuruluş olmak ve istikrarlı bir büyüme gerçekleştirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda  yapacağımız  projeler, birlikte çalışacağımız rmalar ve 

hizmet vereceğimiz kuruluşlar konusunda seçici davranmaktayız.

Çalıştığımız kuruluşların herbiri sektöründe öncü ve saygın, 

gerçekleştirdiğimiz projeler özgün olmuştur. 

Bu çalışma şeklinin sürdürülebilir olabilmesi ancak kaliteden 

ödün vermemek prensibinin ilke edinilmesi ile sağlanabilir.

Bu bilince sahip, konusunda uzman ve deneyimli kadrolar ile çalışan rmamız, 

bünyemize yeni katılan arkadaşlarımıza da kaliteden 

taviz vermemeleri prensibini aşılamaya özen göstermektedir.

İşverenlerine, malzeme tedarikçilerine, partner rmalarına ve çalışanlarına karşı 

daima saygılı olmayı ve sözünde durmayı amaç edindik. 

Bu amaç doğrultusunda hiçbir zaman yapamayacağımız sözler vermedik 

ve başarabileceğimizin en iyisini taahhüt eden bir rma olduk.

 Bilginin paylaşılarak çoğalacağı ve fayda sağlayacağı düşüncesi ile 

en ufak bilgi birikimimizi dahi paylaşmaktan imtina etmedik.

 Aleyhimize dahi olsa; doğru bildiğimizden ve ticari ahlak kurallarından ayrılmadık. 

Kısa vadede aleyhimize gibi görünse bile bu prensiplerden ayrılmamanın 

uzun vadede bizim lehimize olacağına inanıyoruz.

The Establishment purpose of our company; to be a pioneer in the sector, 

to be an exemplary organization followed by innovative 

and realized projects and to realize a stable growth.

For these purposes, we are selective about the projects we will do, 

the companies we will work with and the organizations we will serve.

Each of the organizations we work with has been pioneering and respected in the sector 

and the projects we have realized have been unique. 

The sustainability of this way of working can only be achieved by adopting 

the principle of not compromising on quality.

Our company, working with expert and experienced staff with this awareness,

takes care to instill the principle of not making concessions 

from quality to our new friends.



MİSYONUMUZ 
OUR MISSION

VİZYONUMUZ 
OUR VISION 

SERA MEKATRONİK Sera Sistemleri olarak misyonumuz; hız, kalite ve 

ekonominin esas alındığı üretimler yapmak ve bunu siz değerli müşterilerimize sunmaktır. 

Son kullanıcının isteklerini temel aldığımız üretim sürecimiz 

müşterilerimizin talepleri, istekleri doğrusunda şekillendirilmektedir.

Our mission in SERA MEKATRONİK Greenhouse Systems is to provide fast, 

qualied and economical services to our distinguished customers. 

Our production processes are end-user oriented, 

and we shape these processes as per the demands and needs of our customers.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek yeniliklere hızla adapte olmak ve bu 

gelişmelerden kaynaklı tüm maliyet düşürücü etkileri siz değerli müşterilerimizle paylaşmak, 

vizyonumuzun temel krini oluşturmaktadır.

Following technological developments, adapting to innovations quickly 

and sharing all the cost-reduction effects of these developments 

with our customers form the core concept of our vision.

Firmamız ( Üretimimiz Sersis tesislerinde yapılmaktadır.), 
21998 yılından bu yana Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 15000 m  alanda 

enerji ve demir çelik sektöründe CNC makine parkuruyla üretim yapmaktadır.

Our company is in the energy and steel production sector 
since 1998 in Antalya Industrial Zone in a 15000 m2 area with CNC machine park.
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HİZMETLERİMİZ 
OUR SERVICES

PAZARLAMA – EKSPERTİZ / MARKETING & EXPERTISE

Pazarlama departmanımız siz değerli müşterilerimize sürekli iletişim halinde olup, 
talep ve projelerinizdeki süreçleri en kısa sürede sonuçlandırmak ve proje departmanımıza 

devretmek üzere 7/24 hizmet vermektedir

Our marketing department is in touch with our valued customers 7/24, 
nalizing the processes within your projects and directing them to our Project Department.

PROJELENDİRME DEPARTMANI / PROJECT DEPARTMENT

Projelendirme departmanımız, ekspertizlerimizden devraldıkları projelerinizi 
minimum maliyetlerle ve en kısa sürede şekillendirip değerli görüşlerinize sunmakla sorumludur. 

Müşteri ile son mutabakata varan bu departmanımız projelerinizi 
son noktada üretime devreder. Projede bütün sistemlerin uygulama projeleri çizilir.

Kullanılan sistemlerin montaj kitapçıkları hazırlanır.

The Project Department is responsible for the preparation 
and presentation of projects as soon as possible 

and with minimum costs. After the nal conrmation of the customer, 
the department directs the projects to the Production Department. 

Implementation projects of all the systems are drawn and assembly manuals 
of the used systems are prepared in project department.
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ÜRETİM VE 
ÇALIŞMA SİSTEMİ 
PRODUCTION AND 
WORKING SYSTEM
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SERA MEKATRONİK, 
modern sera sistemlerinde kullanılan özel kesitli proller, 

aksesuarlar ve ekipmanları üreterek, Profesyonel üreticiler için polikarbon ve 
polietilen örtülü sera sistemleri geliştirmektedir.  SERA MEKATRONİK Proje Departmanı, 

doğru proje için bölge şartları, ürün çeşidi ve müşteri özel isteklerini değerlendirip, en ideal 
projeyi hazırlamaktadır. Projeye uygun olarak, konstrüksiyon elemanları fabrikamız bünyesinde 

üretilmekte ve montaja hazır duruma getirilmektedir.Boru, prol ve bağlantı elemanlarının 
tamamının fabrika bünyesinde üretilmesi, esnek bir üretim kabiliyeti, kalitenin kontrol 

altında olması ve üretim hızının artmasını sağlamıştır.Üretim safhasına 
gelen projeleriniz uzman ekiplerimiz tarafından hassasiyetle işlenip 

kalite kontrol departmanına devredilir.

SERA MEKATRONİK 
develops polycarbonate and polyethylene greenhouse systems for professional 

producers by manufacturing special section proles, accessories and equipment. 
SERA MEKATRONİK Project Department prepares the ideal project 

by taking regional conditions, product type and special need of customer into account. 
Construction elements are manufactured and made ready to be assembled in our own factory 

according to the projects. Since the pipes, proles and connection parts are produced 
within the factory, a exible and a faster production capability has been gained where quality 

is under control.  At the production stage, your projects are handled accurately 
by our specialists and then passed to the quality control department.

UYGULAMA VE SÜPERVİZÖR DESTEGİ 
INSTALLATION AND SUPERVISON

Uygulama alanına nakledilen ürünlerimiz burada yine işinin ehli 
ekiplerimiz tarafından kısa sürede montaj yapılıp test aşamasına geçer. 

Süpervizörlerimiz montajın her safhasında ve her noktasında sonuna kadar 
projeye riayet eder. Son noktada testleri biten tesis çalışır halde müşteriye teslim edilir.

The products transferred to the application domain are installed in no time by our experts 
and the testing phase starts. Our supervisors will comply with all the requirements 

of the project at each stage of assemblage. In the nal stage; the turnkey delivery 
of the projects that are applied and tested will be realized. 



ÜRETİM VE 
ÇALIŞMA SİSTEMİ 
PRODUCTION AND 
WORKING SYSTEM
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SERA MEKATRONİK sera sistemlerinin statik projelerinden başlayarak tüm mekanik 
konstrüksiyonlarını yapmaktadır. Bileşenler galvanize çelikten imal edilmektedir. 

Bileşenleri oluklar, bağlantı parçaları ve aksesuarlar oluşturmaktadır. 
Oluk Altı 6,5 mt.'ye kadar modern sera üretimi, montajı yapılmaktadır. Anahtar teslim topraklı, 

topraksız Sera imalatı ve montajı konusunda uzman kadromuzla yanınızdayız.
SERA MEKATRONİK topraksız tarım, delik ve ıslah seralarında üretimde tarım 

uygulamaları için gerekli tüm aksesuarları proje aşamasında belirleyerek müşterilerine 
malzemeler konusunda da tam hizmet vermektedir.

SERA MEKATRONİK conducts every stage of mechanical construction starting
 from the static project of the greenhouse systems. Components are made 
from galvanized steel. Components consist of conduits, connection parts 

and accessories.Our company manufactures and assembles modern greenhouses 
up to 6,5 m conduit. Our expert staff is ready to serve you for turnkey projects 

of soilless and soil agriculture greenhouses.
SERA MEKATRONİK presents complete service about equipment 

by dening all the accessories during project stage for soilless agriculture,
 seedlings and reclamation greenhouses.

ÜRETİM VE ÇALIŞMA SİSTEMİ 
PRODUCTION AND WORKING SYSTEM

SERA KONSTRÜKSİYON SİSTEMİ
GREENHOUSE CONSTRUCTION SYSTEM



ÜRETİM VE 
ÇALIŞMA SİSTEMİ 
PRODUCTION AND 
WORKING SYSTEM

 

www.seramekatronik.com   info@seramekatronik.com   seramekatronik@mail.ru

  
  



ÜRETİM VE 
ÇALIŞMA SİSTEMİ 
PRODUCTION AND 
WORKING SYSTEM

 

www.seramekatronik.com   info@seramekatronik.com   seramekatronik@mail.ru

» FANLAR /FANS
» TOPRAKSIZ YETİŞTİRME YATAKLARI /HANGING GUTTER
» KLİPS VE KANCALAR/ FASTENERS AND HOOKS
» TEL VE ÜRÜN ASKI SİSTEMLERİ/ WIRES AND CROP HANGING SYSTEMS
» YETİŞTİRME MASALARI / CULTIVATION DESKS
» SU TANKLARI / WATER TANKS
» AŞI MASALARI/ BUDDING DESKS
» AŞI ARABALARI/ BUDDING VEHICLES
» FİDE TAŞIMA ARABALARI/SEEDLING CARRIAGE VEHICLES
» KÜKÜRT SOBALARI/SULPHUR STOVES
» ÜRÜN YETİŞTİRME ORTAMI (COCOPEAT VE TAŞYÜNÜ)/
      CROP CULTIVATION MEDIA COCOPEAT AND ROCKWOOL
» ZEMİN ÖRTÜLERİ / FLOOR COVERINGS
» CAM ÖRTÜLER/ GLASS COVERS
» MOTOR VE PİNYONLAR / ENGINES AND PINIONS
» SOĞUTMA SİSTEMLERİ/ COOLING SYSTEMS
» PLASTİK ÖRTÜLER/ PLASTIC COVERS
» POLİKARBON ÖRTÜLER/ POLICARBON COVERS
» HASAT ARABALARI/ CROP VEHICLES
» KÜLTÜREL İŞLEM ARABALARI/ CULTURAL PROCESSING VEHICLES



ÜRETİM VE 
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Firmamızca oluk altı 6,5 mt.'ye kadar modern sera üretimi ve montajı yapılmaktadır. 
pAnahtar teslim topraklı, topraksız sera imalatı ve montajı konusunda

uzman kadromuzla yanınızdayız.

Our company manufactures and assembles modern greenhouses up to 6,5 m gutter. 
Our expert staff is ready to serve you for turnkey projects of soilless 

nd soil agriculture greenhouses.

· TEMEL ANKRAJLARI

Temel ankraj elemanları sisteme dâhil olup kolon bağlantıları için hazırlanmış 
70 x70 x 2,5 mm ebatlarında 1200 mm yüksekliğinde çelik ankraj elemanları kullanılmaktadır.

Anchorage elements are included to the system and designed for column connection 
with the dimensions of 70x70x2,5 mm with 1200 mm height.



PROJELENDİRME 
SİSTEMİ 

 PROJECT SYSTEM
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SERA UYGULAMALARI 
 GREENHOUSE IMPLEMENTATIONS
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Topraksız tarım toprak kullanmadan su içinde 
mineral besin çözümleri kullanarak bitki 
yetiştirme yöntemidir.
 
Soilless agriculture is a method of cultivation 
without using soil but with using mineral nutrient 
solutions in water.

Bu sistemin en büyük avantajı, hem dar alanda yüksek üretim yapılabilmesi hem de 
kaliteli ve sağlıklı ürünler olduğu için katma değerinin yüksek olması olarak gösteriliyor. 

Geleneksel tarım yöntemiyle bir dönüm araziden yılda ortalama 12 ton domates üretilirken,
  serasında aynı büyüklükteki alanda yılda 40 tonun üzerinde ürün elde ediliyor.topraksız tarım

The main advantages of this system are both high productivity in small areas 
and higher added value of the products due to their quality and health. 

By traditional agricultural methods annually 12 tons of tomato is produced 
on a land of 1 decare. By soilless agriculture annually more than 40 tons 

of tomato is produced on the same area.

TOPRAKSIZ TARIM SERALARI
GREENHOUSES FOR SOILLESS AGRICULTURE



PROJELENDİRME 
SİSTEMİ 

 PROJECT SYSTEM
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. 
1.G otik tip sera daha geniş iç hava hacmi sağlar
2. Daha iyi iklim kontrol sağlar. 
3. Daha fazla güneş ışınlarını almasını sağlar.
4.Çatının 27°'lik açısı yoğunlaşma damlacıkların bitki üzerine 
   düşmesini engeller.  

1. Gothic type greenhouses supply a larger internal air volume.
2. Gothic type greenhouses supply a better climate control
3. Gothic type greenhouses supply more sun rays.
4. Gothic type greenhouses have a roof slope of 27 ° which 
   prevents condensation drops from falling onto the crops.

GOTİK TİP SERANIN BAŞLICA AVANTAJLARI
ADVANTAGES OF GOTHIC TYPE GREENHOUSES

                                                           GOTHIC GREENHOUSE        CIRCULAR GREENHOUSE

Water drops fall onto the crop in 
circular greenhouse.

Water drops reach to the condensation 
gutter in gothic greenhouse.



SERA UYGULAMALARI 
 GREENHOUSE IMPLEMENTATIONS
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TOPRAKLI TARIM SERALARI
GREENHOUSES FOR SOILLESS AGRICULTURE

Topraksız tarım toprak kullanmadan su içinde mineral besin çözümleri
 kullanarak bitki yetiştirme yöntemidir. 

Soilless agriculture is a method of cultivation without using soil 
but with using mineral nutrient solutions in water.

Topraklı tarım sistemlerinde amaca ve isteğe uygun şekilde sera yapılarını projelendiriyoruz. 
Çeşitli sebzelerin ve çekirdekli meyve türleri yetiştiriciliğine uygun meyve ağaçları ebat 

ve dikim sistemine göre projeler geliştirmekte ve uygulamaktayız.

We also make the projects of soil agricultural systems according to the aim and the 
request of our customers. We develop and implement projects suitable 

for various vegetable and fruit cultivation



SERA UYGULAMALARI 
 GREENHOUSE IMPLEMENTATIONS
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MUZ VE TROPİKAL MEYVE ÜRETİM SERALARI
GREENHOUSES FOR BANANAS AND OTHER TROPICAL FRUITS

 
Alışılmışlıktan daha yüksek yapılar olan muz seralarında mukavemet hesapları 
ve uygulamaları ile projelerin önemli bir güvenlik ihtiyacı karşılanabilmektedir. 

Bu sera yapılarında, gelecekte topraklı, topraksız sebze üretimine de 
uygulanabilecek şekilde esnek projelendirmeler sunuyoruz.

Greenhouses for bananas are higher than the normal so the need for security is 
provided by the calculation of resistance. We present exible projects 

that are suitable for soilless or soil agriculture in the future.



SERA UYGULAMALARI 
 GREENHOUSE IMPLEMENTATIONS
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KATLI SİSTEM ÇİLEK ÜRETİM SERALARI
GREENHOUSES FOR MULTI-LAYERED SYSTEM OF STRAWBERRY

Örtü altı çilek yetiştiriciliği; ısıtmalı ve ısıtmasız cam ve plastik seralar ile 
yüksek ve alçak tünellerde yapılmaktadır. Örtü altı yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken 
en önemli konulardan bir erken dönemde açan çiçeklerin donlardan zarar görmemesi için 

gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bunun için sera üstünden yağmurlama, ısıtma yapmak 
ya da daha kolay uygulanabilen sera içine ikinci bir alçak tünel kurma yöntemleri uygulanabilir.

Under protective cover strawberry cultivation is practiced in heated or unheated glass 
and plastic greenhouses with high or low tunnels. The most signicant point to be careful about is 

that the precautions should be held for owers in the early stage not to be harmed by frost. 
Roof sprinklers, heating or building a second low tunnel can be the possible 

solutions in order to prevent frost.
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BİTKİ ASKI TEL SİSTEMLERİ 
PLANT HANGING WIRE SYTEMS

SİNEK TÜLÜ 
 INSECT NET

Sera içerisine zararlı böcek ve canlılardan korumak i

çin 40 meshlik gözeneklere sahip, HDPE den imal edilmiş,

UV korumalı uzun ömürlü sinek tülü kullanılacaktır. 

Plastik ve böcek tülü, bağımsız olarak H proline monte 

edilecek. Kullanılacak olan sinek tülü gramiyerlere temas 

etmeyecek şekilde çektirmeleri yapılıp teslim edilecektir.

The thickness and the height of the ropes are 
calculated according to the tonnage and the 

maximum height of the products. All the system is 
connected to each other so the load is distributed 

evenly to the installation.

Üretilecek ürünün vereceği tonaja ve maksimum 
boya gelebilecek şekline göre halatların kalınlık 
ebatları ve yüksekliği hesaplanır. Sistemin tamamı 
birbirine bağlantılı olup tesise binecek olan yük 
dengeli şekilde dağılır.

Insect net made of HDPE with 40 mesh will be used to protect from insects. This long life insect 

net will have UV protection and assembled separately to the H prole. The insect net will 

not get contact with creamier and will be delivered after it has been stretched.
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ISI PERDESİ SİSTEMLERİ 
 HEAT CURTAIN SYSTEMS

PLASTİK ÖRTÜLER
PLASTIC COVERS

Kullanılacak Polietilen (PE) örtü 200 micron kalınlıkta, 
IR, UV, EVA soğutucu ve antifog özellikte olacaktır. 
Polietilen örtü metal yuvaya UV katkılı yumuşak 
plastik klipsler yardımı ile tuturulacaktır.
-Tip  : Çift Kat Polietilen çatı örtüsü ve hava şişirme sistemi
-Sera örtüsü : 36 Ay Dayanımlı Sera Örtüsü ve 12 ay 
  antidrop garantisi
-Isı tutma
-Damla tutmama 
-Yüksek ışık geçirgenliği
-Orta Difüzyon özelliklerde sera örtüsü
-Her türlü montaj aksesuarı dahildir.

The PE cover will be 200 micron thick; with IR, UV, EVA Cooler 
and antifog properties. The polyethylene cover will be assembled 
to the metal slot with UV resistant plastic fasteners.
-Type: Double layered polyethylene roof cover with air blowing system
-Greenhouse cover: 36 months durability with 12 months anti-drop guarantee.
-Heat retention
-Anti-drop
-Light permeability
-Cover with middle diffusion property
- All the assembly accessories are included

Curtain systems with ropes will be used 
in the projects. The fact that curtain system 
can be closed completely; causes you to save 
from heat energy and increases the production.

Projelerde Halatlı Perde sistemi kullanılacaktır. 
Perde sisteminin tam kapanabilme özelliği, 
ısıdan tasarruf sağlamanızı ve ürün miktarını 
arttırmanızı sağlar.
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POLİKARBON LEVHALAR 
POLYCARBONATE PLATES

Projede sera yan duvar ve son duvar kaplamasında Polikarbon Levhalar kullanılacaktır. 
Yanlarda ve her iki alında 8 mm hücresel polikarbon örtü kullanılacaktır.

Polycarbonate plates will be used in the side and the end walls of the greenhouse. 
8 mm cellular polycarbonate cover will be used at the sides and the two frontal façades.
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* Raylı ısıtma sistemi / Heating System with Rails
* Gutter altı ısıtma sistemi / 
   Heating system Under the Gutters
* Bitki Isıtma sistemi / Plant Heating System
* Yan ısıtma sistemi / Side Heating System
* Tavan ısıtma sistemi / Ceiling Heating System
* Fide sehpaları altı ısıtma sistemi /
   Heating Systems Under Seedling Desks
* Kar eritme sistemi / Snow Melting System

SITMA SİSTEMLERİ 
HEATING SYSTEMS

Serada her ısıtma bölgesi ayrı kontrol sistemine sahip olacaktır. Isıtma boruları loop 
şeklinde hazırlanmalıdır ve ısıya dayanıklı kauçuk hortumlar ana dağıtım

 borularına bağlanacaktır. Isıtma sistemi iklim kontrol ünitesi ile koordineli çalışır. 
Tüm pompa grupları ısı merkezinde toplanır. 

Every heating area has a separate control system. Heating pipes should be prepared as loops 
and heat resistant rubber hoses should be connected to main distribution pipes. 

Heating system will work in coordinately with the air conditioning control system. A
ll of the pumping groups will come together in the heat center.  



Sulama / Gübreleme makinesi sulama sistemine yerleştirilmelidir. 
Irrıgation/ Fertilizer dressing machine should be placed in irrigation system.

OSMOZ SİSTEMİ / Osmosis System 
SULAMA ve GUBRELEME MAKİNESİ/ Irrigation and Fertilizer Dressing Machine

SU DEPOLAMA TANKLARI / Water Depot Tanks
FİLTRE SİSTEMİ/ Filter System

POMPA GRUPLARI / Pumping Groups
UV ARINDIRMA ve GERİ DONUŞUM SİSTEMLERİ/ UV Purication and Recycling Systems

SERA UYGULAMALARI 
 GREENHOUSE IMPLEMENTATIONS
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SERA SULAMA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ 
GREENHOUSE IRRIGATION AND AUTOMATION SYSTEM

Sistem paslanmaz olup asidik ortama dayanıklı olacaktır. Dozajlama 
ve sistemin çalışması bilgisayar üzerinden kontrol edilecektir 

(internet üzerinden kontrolü ve denetimi gerçekleştirilebilecektir 
aynı zamanda da sisteme müdahale edilebilecektir.) 

Program dili seçenekleri olacaktır. Sulama makinesi her gübre solüsyon tankına 
ayrı ayrı gübre programı yapabilecektir. Sulama makinesi solüsyon tanklarından

 sera içine sulama yapar iken tekrar EC ve PH kontrolü yapacaktır. 
Sulama bilgisayarı PLC sistemidir. 

Her bir makine birbirine bypass bağlantılı olarak 
sistem içerisinde (kendi aralarında) yedeklenecektir. 

The system is stainless and acid resistant. Dosing and functioning will be 
controlled by computer. (Control of the system will be available on the internet 

and intervention to the system will be possible.) Software will be multilingual. 
Irrigation machine will be able to program different fertilizer dressings for different 

solution tanks. Irrigation machine will able to control EC and PH while it sends 
water from tanks to the greenhouse.  Every machine will be backed up.
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SİRKÜLASYON FANI VE FAN PED SİSTEMİ 
CIRCULATION FAN AND FAN PAD SYSTEM

Seralarda gerekli iklimlendirmenin sağlanabilmesi için en önemli hususlardan birisi de 
çerideki havanın sirküle edilebilmesidir. Seralara takılan fanlarla bitki için gerekli havanın 

3
daha homojen dağılması sağlanır. SERSİS sirkülasyon fanları 5500 m /saat,

3 3 3 7500 m /saat, 9500 m /saat ve 11000 m /saat seçenekleriyle seralar için 
gerekli iklim koşulunu oluşturur. Sirkülasyon fanlarımızda 

0,37 ve 0,55 kW elektrik motoru kullanılmaktadır.
Düşük enerji kullanımı ve sessiz çalışma özelliğiyle en yüksek verim elde edilir. 

Air circulation in greenhouses is one of the most important factors in 
order to provide the desired air-conditioning. 

The air required for the plant can be distributed more homogenously 
with the help of fans that are installed in greenhouses. 

SERSİS circulation fans enable the required air conditioning for greenhouses 
3 3 3

 with the options of 5500 m /hour, 7500 m /hour, 9500 m /hour 
3and 11000 m /hour. 0.37 and 0.55 kW electric motors are 

 used in circulation fans. High efciency is provided thanks to the features 
of low enrgy consumption and silent operation.
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ELEKTRİK OTOMASYON SİSTEMİ 
ELECTRİCAL AUTOMATION SYSTEM

v 

Pencere sistemi

Isı ve Gölgeleme Perde sistemi

Sirkülasyon fanları

Isıtma pompaları ve üç yollu vana kontrolleri

Sulama odası ilave makine ve ekipman kontrolü

Kazan dairesi, makine, ekipman ve CO₂ kontrolü

Sulama ve CO₂ sistemi selenoid vana; drenaj kontrolü

Sera içi tali priz hatları

Sera içi genel ve acil çıkış aydınlatması

Servis alanında dağıtım hatları için çelikten imal edilmiş ana dağıtım panoları kurulacaktır. 

Bütün bağlantı parçaları dâhildir.1 adet ana dağıtım panosu kullanılacaktır. 

Marka: 07 PANELSAN PANO 

Pano iç malzemeleri: Schneider, ABB, Eaton marka olacaktır.

Window System

Heat and Shadowing Curtain System Circulation Fans 

Heating Pumps and Three-way valve controls 

Irrigation Room Extra Machine and Equipment Control 

Boiler Room, Machine Equipment and CO  Control 2

Irrigation and CO System Solenoid Valve; Drainage Control 2 

  Secondary Line for Power Outlet in the Greenhouse 

General Lighting in the Greenhouse

Main distribution enclosures made of steel will be installed 

in the service area for the distribution lines. All the connection 

parts are included. One piece of main distribution enclosure will be used.

Brand: 07PANELSAN ENCLOSURES

Electrical Material: Schneider or ABB or Eaton Brand 
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İKLİM KONTROL SİSTEMİ 
AIR CONDITIONING SYSTEM

Meteoroloji İstasyonu
Sirkülasyon ve Egzoz Fan Sistemi
Gübreleme Sistemi
Sisleme Sistemi
Havalandırma Sistemi
Yapay Işıklandırma 
 Isıtma Sistemi
Soğutma Sistemi
 Termal Perde Sistemi
Sulama Sistemi
CO  Sistemi2

Meteorology Station
Circulation and Exhaust Fan System
Fertilizer Dressing System
· Fogging System
Air conditioning System
Articial Lighting 
Heating System 
Cooling System 
Thermal Curtain System 
Irrigation System 
CO  System2
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GUTTER VE ASKI SİSTEMLERİ 
GUTTER AND HANGING SYSTEMS 

Askılı gutter sistemlerin kullanımı topraksız kültür yetiştirme sistemlerine doğru olan eğilime 

uyum sağlar ve birçok avantajı vardır: Drenaj suyu ve gübreler stoklanabilir ve

tekrar kullanılabilir. Her bitki için aynı su dağılımı sağlanır Ürünler için optimum hava 

dolaşımı sağlanır.Ürün büyümesinin kontrolü daha sağlıklı gözlemlenir. 

Sistemin bu avantajları sayesinde yüksek kalitede ürün yetiştirmek ve verimli işçilik ile 

yetiştirme masraarından tasarruf etmek mümkündür. Bize ait dizaynda gutterlar 

sera alınları boyunca monte edilecek 60x40x2mm galvanizli kutu proller üzerine yerleştirilir.

Bu destek prolleri sera alın kolonlarına monte edilecektir.

The usage of hanging gutter systems adapts to the trend towards soilless culture 

growing systems and has many advantages: 

rainage water and fertilizers can be stored and reused.D

Provides the same water distribution for each plant.

Optimum air circulation for the products.

Control of product growth is observed healthier.

The spread of diseases and pests is minimized.

Optimum working height provides higher labor efciency.

Thanks to these advantages of the system; it is possible to save high quality crops

 and to save labor costs and cultivation costs. In our design, gutters are placed on 

60x40x2 mm galvanized box proles to be installed along the greenhouse foreheads.

These support proles will be mounted on the greenhouse column.

Her 9,6 metrelik Çatıda 6 sıra gutter olacaktır.

Gutter arası mesafe 1600 mm

In every 9.6 m roof; there will be 6 rows of gutter.

The distance between the gutters is 1600 mm
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YÜKSEK BASINÇ SİSTEMLERİ
60 bar basınca kadar sera içini toz halinde 
  nemlendirme kapasitesi
Bitkilerde damla izi oluşturmaz
Eklemeli kilit sistemi
Krom malzemeden üretilmiştir.
Sera içi soğutmaya destek olur.

HIGH PRESSURE SYSTEMS
Capacity of humidication up to 60 bar pressure
Does not create water mark on the plants.
Additive locking system
Made of chrome
Supports interior cooling of the greenhouse.

DÜŞÜK BASINÇ SİSTEMLERİ
3 bar basınca sahiptir.
Muz seralarına özel kullanılan bir sistemdir.

LOW PRESSURE SYSTEMS
3 bar pressure
Used especially in Banana greenhouses.

SİSLEME-FOG SİSTEMLERİ 
FOGGING SYSTEMS

Fog Sistemi, sera sektörleri ayrı ayrı veya tamamı aynı anda çalışabilir şekilde dizayn edilir. 

Fog teknolojisi yüksek basınç altında suyun özel olarak üretilmiş nozüller tarafından 

püskürtülmesi esasına dayanır. Sis şeklindeki su zerrecikleri havanın içinde buharlaşırken 

hava evaporatif olarak soğur ve izafî nemi artırır. Fog sisteminde su basıncı 1.000 psi (70 bar) olur, 

bu sayede su zerreciklerinin küçük olması buharlaşmayı hızlandırır.

 Bu basınç değeri dünyada kabul görmüş bir basınç değeridir.

Fog System is designed either all sectors will work at the same time or each of them 

will work separately. Fog technology depends on water to be sprayed by special nozzles

 under high pressure. While the water particles in form of fog in air evaporates; air cools down 

and the relative humidity increases. Water pressure in fog system is 

1.000 psi (70 bar); so the size of the water particles fastens evaporation. 

This pressure level is worldwide accepted. 
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SERA MEKATRONİK Nemlendirme
 sistemleri ile hayvan barınaklarında, 
ortam 10 - 15 C' ye kadar serinletilebilmekte 
ve istenilen oranlarda nemlendirilebilmektedir. 
Böylece hayvanlar için ideal yaşam ortamı 
oluşturulabilmektedir. Bunun sonucunda, ürün 
miktarı ve kalitesi artmış olacaktır. Özelikle yüksek sıcaklıklarda 
süt inekleri strese girmektedir. Sıcaklığa bağlı olarak stres ineklerin süt verimliliğini etkiler. 
Hayvanların bulunduğu ideal yaşam ortamı soğutularak optimum ortam sağlanmaktadır. 
Yemleme alanlarını soğutma bölümlerine yakın tercih ederek, ineklerin bu alanlara yönlendirilmesi 
ve daha fazla yemlenmelerini sağlanarak daha besili ineklere ve verimlilik artışına ulaşılmaktadır.  
Ayrıca bu barınaklarda, uygun ve sağlıklı çalışma ortamları toz indirme, dezenfeksiyon ve 
koku kontrolü istenilen alanlarda sağlanabilmektedir. Bu üretim çiftliklerinde, özellikle yazın, 
ortamın yüksek sıcaklığından ötürühayvan ölüm oranları artmaktadır. Ortam hava şartlarından dolayı 
oluşan bu olumsuz şartları önlemek için kontrollü iklimlendirme gereklidir. Mevcut nemlendirme
ve iklimlendirme sistemleri daha yüksek işletme maliyetlerine sahip ve ayrıca yeterli ve homojen 
iklimlendirme sağlamamaktadır. SERSİS Nemlendirme Sistemleri Homojen iklimlendirme 
ve istenilen oranda kontrollü nemlendirme sağlamaktadır.

With SERSİS Fogging Systems, animal shelters can be cooled down to 10-15 °C and the environment's 
humidity level can be adjusted as required. This provides an ideal living environment for animals, which
in turn causes an increase in the product quality and quantity. Especially at high temperatures cows 
can get stressed. This heat related stress affects the milk efciency of the cows. Cooling prevents these 
problems by ensuring an optimum level of temperature and humidity. More efciency and more eshy 
cows are ensured by the method of placing the feeding areas near cooled areas. This provides 
an incentive for cows to tend to move around the feeding areas. In addition convenient and 
healthy working environments can be maintained by applying dust suppression, disinfection and 

In farms, especially in the summer, the death rate of animals increases odour control in desired areas. 
due to high temperature in the environment. In order to prevent these negative conditions that arise
due to the environment's air conditions, controlled air conditioning is required. Present humidication 
and air conditioning systems cause higher operational costs. Also, they do not provide sufcient 
and homogeneous air conditioning. SERSİS Humidication Systems provide homogeneous air 
conditioning and adjustable controlled humidication.
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Maksimum hız/ Maximum Speed : 80 m/dk 80 m/min

Batarya/Battery:  2x12 V/105 Amph

Çalışma Süresi/ Working Period:  Durmaksızın 10 saat /10 hours without stopping

Elektrik motoru/ Electrical Engine : 0.250 KW

Maksimum fıskiye yüksekliği/Maksimum nozzle height:  2300 mm

Sabit hız modu/Fixed Speed Mode:  Ayarlanabilir/Adjustable

Sabit Bağlantılı Şarj Cihazı/Charging Equipment With Fixed Connection:  Mevcut / Available

Şarj göstergesi/ Charging Display : Mevcut/ Available

Tambur Sarıcı/Drum Winding:  Hız ayar kontrollü / With Speed Control

Tambur Sarım Kapasitesi/Drum Winding Capacity:  100 m otomatik/ 100 m automatic

Nozul Adeti / Nozzle:  12 adet / 12 pcs

Araç Üzerindeki Hortum/Hose On the Vehicle : 

100 m yüksek basınçlı hortum mevcut/ Hose of 100 m with high pressure

·Ç alışma Şekli/ Working Principle:  Araç ileri giderken hortumu serbest salacak, geri gelirken 

hortum toplama hızına göre araç manuel olarak kontrol edilecek. 

/When the vehicle moves forward; the hose will be left free; when the vehicle moves back; 

the speed of the vehicle will be adjusted manually according to the winding of the hose.

BİTKİ İLAÇLAMA ARABASI ÖZELLİKLERİ 

 PROPERTIES OF AGRICULTURAL SPRAYING VEHICLE
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Maksimum hız/ Maximum Speed:   50 m/dk 50 m/min
Batarya / Battery :  2x12 V/105 Amph

Çalışma süresi/ Working Period :  Durmaksızın 8 saat/ 8 Hours without stopping
Elektrik motoru/Electrical Engine : 0.250 watt redüktörlü motor/0,250 watt with reducer

Max. platform yüksekliği/Max Platform Height:  3000 mm
Sabit hız modu/ Fixed Speed Mode:  Ayarlanabilir/ Adjustable

Sabit sarj cihazı ve gösterge : Mevcut/ Available
Hidrolik Donanım/Hydraulic System:  0,8 kw 24 Volt 2300 d/d 1.1cc dakikada 

2.53 lt yağ basmaktadır,  sistem çalışma basıncı 150 bar./ 
0,8 kw 24 Volt 2300 rpm 1.1cc presses 2,53 lt oil in one minute; pressure 150 bar

 Hidrolik piston çapı/ Diameter of the hydraulic piston:  63 mm
 Hidrolik basınç kontrolü/ Hydraulic Pressure Control : 

   Hidrolik ünite üzerinde mevcuttur./ Available on the hydraulic unit
 Platform iniş hızı / Height decrease speed:  Ayarlanabilir / Adjustable

 Çalışacağı ray merkezi/ Center Distance of the Rails:  550 mm
 Mekanik yan ray atlatma / Mechanical Side Rail Skipping 

 Manuel rahat kaldırması / Manuel Increase in Height

KÜLTÜREL İŞLEM ARABASI ÖZELLİKLER
 PROPERTIES OF CULTURAL OPERATION VEHICLE
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