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Güneş Etkili Isı ve Kurutma 

Teknolojisi 

FAREFFECT  



SERA ISITMA TEKNOLOJĠSĠ 

Ardo, bitki fizyolojisine ve değişken iklim 

şartlarına uyumlu ısıtma sistemidir. 

Ürünlerimiz 180 derece açı ile uzun 

dalga boyunda kızılötesi yayın yaptığı 

için alanı homojen olarak ısıtır. 

 

Far İnfrared Işınlarda bulunan 

antibakteriyel özellik sayesinde 

seranızda zararlı gaz oluşumu ve 

mantar hastalığı gibi sorunlar ortadan 

kalkar. D vitamini katkısı sebebi ile de 

ürünlerinizin verimi artar. 

AĞIL VE AHIR ISITMA TEKNOLOJĠSĠ 

Fareffect Güneş Etkili Isıtma Teknolojisi, güneş gibi 180 derece açı ve uzun dalga boyu kızılötesi 

yayın yaparak ısıtır. Bu özelliği ile dünyadaki ilk ve tek ısıtma sistemidir. 

 

• Isıtma sistemi olarak Fareffect kullanıldığı zaman nem, mikroorganizma ve patojenler üremez.  

• Hayvanların et ve süt verimi artar. 

• Teknolojimiz gereği, elektrik sarfiyatınız diğer ısıtıcılara göre % 80 daha az olur. 

• Altlık kuru olur; ortamda nem, amonyak, zararlı mikroorganizma, patojen, bakteri üremez. 

• Ekonomiktir, diğer ısıtma sistemlerine göre % 80’e varan sarfiyattaki tasarrufudur. 

• Kullanılacak alandaki adet miktarına göre 1-2 yıl içinde maliyetini çıkarır.  

 

Diğer ısıtma sistemleri yapısı gereği, seranızı 

homojen olarak ısıtamadığı için her sene don 

faciası yaşarsınız. Bu faciayı yaşamamak için 180 

derece açı ile ısıtma kabiliyetine sahip  

“Fareffect GüneĢ Etkili Isıtma Teknolojisi” ile 

tanıĢın… 
 

Fareffect "Güneş Etkili Isıtma Teknolojisi” ile 

ısıtma tekniği sebebi ile hiç ışık almayan 

mekanlarda dahi lezzetli ve sulu ürünler 

üretebilirsiniz. Hem de az bir ısınma maliyeti ile… 
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KÜMES ISITMA TEKNOLOJĠSĠ 

Fareffect Güneş Etkili Isıtma Teknolojisi, güneş 

gibi 180 derece açı ve uzun dalga boyu yayın 

yaparak ısıtır. Bu özelliği ile dünyadaki ilk ve tek 

ısıtma sistemidir. 

Bu özelliği sayesinde ortamda nem, amonyak, 

zararlı mikroorganizma, patojen, bakteri 

üremez. 

Bir başka önemli özelliği; Ekonomiktir, diğer 

ısıtma sistemlerine göre % 80’e varan 

sarfiyattaki tasarrufudur. 

Amortisman süresi 1-2 senedir. 

SOLUCANHANE  VE MANTARHANE ISITMA TEKNOLOJĠSĠ 

Solucanlar  ve mantarlar ışıklı ortamı sevmezler ışıklı ortamlar strese sokar ve üretim verimi düşer. 

Bir başka husus, solucan ve mantar bol nemli ortamları sever. 

«Fareffect haricinde kullanılan ısıtma yöntemleri ortamın nemini kuruttuğu için kullanımı uygun değildir.» 

Isıtma maliyeti olarak ta en ideal ısıtıcı yine Fareffect’dir. Fareffect’in ısıtma tertibatının buluşunu 
gerçekleştirip tüm Dünya’da patentledik, bu sebeple bir başka muadili bulunmamaktadır. Cam yekpare bir 
rezistanstır. Başka bir değişle verim kaybı yaşamadan, çektiği elektriği %99.9 oranında ısıya çevirir. 

• Ömürlük olarak kullanabileceğiniz bir üründür. Oksidasyona uğramaz. 

• Ortamda zararlı gazlar meydana gelemez. 

• Periyodik bakım gerektirmez. 

• Antibakteriyel özelliği sebebi ile ortamda zararlı gazların oluşumu engellenmiş olur. 

 

180 Derece Açı Ġle Ortamı Homojen Isıtır. 

 

Fareffect Güneş Etkili Isıtma Teknolojisi 

haricinde kullanılan kümes ısıtma 

yöntemleri, genel olarak konveksiyonel 

teknik ile çalıştığı ve konveksiyonel 

olmayanlar ise 90 derece açı ile çalıştığı 

için kümesi homojen olarak ısıtamazlar. 
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FAREFFECT ISITMA YÖNTEMĠ  

(Sera Örneği)  

Temas Global Reklamcılık Arge San. Tic. Ltd. ġti. 

Arnavutköy Mh. Beyazgül Cd. No: 55 Beşiktaş/İSTANBUL 
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GüneĢ Etkili Isı ve Kurutma Teknolojisi 

FAREFFECT  

KURUTMA TEKNOLOJĠSĠ 

Fareffect Kurutma Fırınının Avantajları 

Teknolojimiz sayesinde kurutulmak üzere fırınlarımıza 

yerleştirilen meyveler, renkleri kararmadan  

«karamelize olmadan» ve acılaşmadan Güneşin 

altında kuruduğu kalite ve lezzette kurur.  

2 mm. İnceliğinde dilimlenen elmayı yakmadan kurutur. 

Kuruma süresi diğer kurutma fırınlarına nazaran çok 

daha hızlıdır..  

AB standardında ürün üretmenizi sağlar. 
MEYVE & SEBZE 
 

Elma - Armut 

Kayısı – Karayemiş   

Hurma – Kivi 

Çay ve Yaprak 

Ceviz - Fındık 

Erik - İncir - Üzüm 

Şeftali - Biber - Soğan  

Et ve Balık. 

 ENDÜSTRĠYEL 
 

  Makarna 

  Bisküvi 

  Nohut-leblebi 

  Kahvaltılık Ürünler 

  Balık Yemi 

  Kedi-köpek Maması 

  Zirai Maddeler 

  Vb. 

Klasik Isınma Sistemleri ile  

Konveksiyonel Isınma 

Doğal konveksiyonun sonucu olarak tüm 

alanda,   ısı farklılığından dolayı hava akımı 

oluĢur.  sı ve nem dengesi sürekli 

sirkülasyondan dolayı, alanın her tarafında 

değiĢiktir. Hava ile birlikte, uçuĢan toz 

zerrelerini, mikrop, bakteri ve ortamda dıĢkı 

kaynaklı oluĢan amonyak gazı hayvanların 

ciğerlerine  dolayısıyla vücuduna nüfus eder. 

Fareffect Isınma Sistemleri ile  

Kızılötesi Isınma 

Cisimler  ve canlılar eşit olarak ısınır. Isınan nesneler, 
kararlı bir şekilde ısıyı ortam havasına bırakırlar.  

Sonuç olarak; hava akımı oluşmaz.  

Isı ve nem dengesi bozulmaz.  

Havada uçuşan mikrop ve bakteriler yok olur.  

Amonyak  ve metan gibi zarar verici gazlar oluşmaz. 
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