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HAKKIMIZDA
FADO - yenilikçi ve profesyonel ekibi ile yatırımcılarına modern tarım
teknolojilerini kullanarak en uygun projeleri üretmeyi temel ilke edinmiş dünya
çapında ,anahtar teslimi seralar yapan bir grup şirketidir.
FADO - gerçekleştirdiği tedarik ve projelendirmelerin hepsinde dünyadaki farklı
bölgelerin standartlarını göz önüne alarak uygun modellemeler yapmaktadır.
Ürünlerimiz TSE, ISO, UNICERT, CE standartlarına uygunluk sağlamakla beraber
talebe bağlı olarak özel sertifikasyon süreçleri de tarafımızca yönetilmektedir.
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HİZMETLERİMİZ

1

Fizibilite Çalışmaları

2

İnceliyor , modelliyor ve
simule ettiğimiz analizleri
partnerlerimize sunuyoruz.
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Satış Sonrası Destek
Üretimde zamanın değerini
biliyoruz, her türlü sera
ekipmanını size en hızlı şekilde
tedarik ediyoruz.
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Anahtar Teslim Sera
Projeleri
Referans noktası modern
tarım olan yatırımcılarımıza,
uzun ömür ve yüksek
verimlilik sunan projeler
gerçekleştiriyoruz.
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Revizyon ve Genişletme
Hizmetleri
Yatırımlarınızı birlikte
büyütüyor ve güvende
tutuyoruz

Danışmanlık hizmeti
Yüksek tecrübeli zirai
danışmanlarımız ile her daim
bir adım önde olun.
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KALİTE POLİTİKAMIZ
FADO , yatırımcılarının ulusal ve uluslararası kalite kriterlerini referans alan en uygun
projeleri gerçekleştirmektedir.
Mühendislik Departmanımız en son tasarım ve yapı teknolojilerini uygulayarak her
projeyi başarıyla gerçekleştirmeyi misyon edinmiştir.

FADO , portföyündeki ürünlerin ve hizmetlerin tamamını geniş bir müşteri veri-tabanı
analizi sonucu ve uygun modellemelerin seçilmesiyle sizlere sunar. Bu yeniliklerin
ötesinde anahtar teslim sera projelerimiz EN 13031-1 Avrupa Standartları ile uyumlu
olacak şekilde dizayn edilmektedir.
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MULTI SPAN
FADO Multi Span seralar, her bir mahsulün yetiştiriciliği için optimum şartlar sağlamak
üzere tasarlanmış modüler ve kurulumu kolay olan seralardır.
Vidalar 8.8 UNE 76.208 / 92 ve UNE-EN ISO 898-1: 2000 kalite standartları ile
uyumludur.
Multi Span Gotik model seralarımız daha fazla iç hacim düşünülerek tasarlanmıştır.
Bu tasarım, güneş ışığını en verimli şekilde kullanmanızı sağlarken, serada oluşan nemin
kenarlardan rahatça oluklara inmesini sağlar.
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BETON İŞLERİ
Seranın etrafına 40 cm yüksekliğinde,
20 cm genişliğinde perde betonu
dökülmektedir. Servis yollarının beton
yüksekliği 15cm’dir. Donatı olarak 10x10
gözenekli 6mm çelik hasır
kullanılmaktadır.
Hol betonu 5 metre genişliğinde olup
15 cm kalınlıkta yapılmaktadır. Kullanılan
beton sınıfı C-20 standardında olup, orta
yol servis betonu helikopterlidir. Ankraj
çukurlarına dökülecek olan beton sınıfı
C-25 normundadır.
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SERA TEKNİK
DETAYLARI
Model: Gotik 9.60 Mt

Gotik 9,60 m.

Havalandırma tipi

Kelebek

Kar yükü taşıma kapasitesi

35 kg/m²

Rüzgara karşı dayanımı

90 km/h

Bitki yükü taşıma tapasitesi

35 kg/m²

Bağlantı yükü taşıma kapasitesi

25 kg/m²

Makas eni

9,60 m.

İç kolon aralığı

5,50 m.

Dış kolon aralığı

2,50 m.

Oluk altı yükseklik

2,50 m.

Makas aralığı

5,00 m.

Sera tepe yüksekliği

7,70 m.

www.fado.com.tr

Açıklamalar
% 40 Oranında Havalandırma
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GOTIK 9.60 mt. MODERN SERA
TEKNİK DETAYLARI
Seracılıkta kullanılan çelik konstrüksiyon yapılarında dikkat edilmesi gereken en önemli
faktörler;
Dayanım gücü ( Bütün olası ağır yüklere karşı dayanaklı olmalıdır )
Uzun hizmet ömrü ( Korozyon ve diğer olumsuz dış etkenlere karşı dirençli olmalıdır )
Yapısal gölgeleme ( Minimum gölgeleme elde ederek bitkilerin güneş ışığından
maksimum düzeyde faydalanmasını sağlamak. Profesyonel üretim ekibimiz ideal
çözümleri sunmak amacıyla en uygun malzeme seçimini yapıp optimum yapı tasarımları
hazırlayarak kuruluma hazır sistemler oluştururlar)
Gelişmiş dünyamızda her geçen günle beraber daha da yüksek seralar tercih
edilmektedir. Seralarımız statik hesabı göz önünde bulundurularak kriterlere uygun
şekilde inşa edilmektedir.
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TEMEL BAĞLANTI
ELEMANLARI

Ankraj bağlantıları minimum 375-400 gr/m2 sıcak daldırma galvanizle kaplanmış,
70x70x2,5mm 1,2 metre uzunluğunda profilden imal edilir. Yüksek galvaniz oranı ve üzerine yapılan bitüm esaslı kaplama ile paslanmaya ve çürümeye karşı maksimum direnç
sağlanır. Ankraj bağlantılarıyla çatı makaslarının arasında bulunan direkler çatının tüm
yükünü zemine taşımaktadır. Yine 375-400 gr/ m2 galvanizle kaplanan 80x80x2,5mm
ve 80x120x2,5mm ölçülerindeki direkler tüm sera yükünü taşıyabilecek dirençtedir.

MAKAS DETAYLARI

50x65x1,5 mm oval boru kullanılır. 275 gr / m² galvaniz kaplı çelikten üretilmiştir.
Özel tasarımı sebebiyle statik direnci (mukavemet) yüksektir.
Bu profillerin gölgelemesi % 18'den daha az olduğundan, bitkiler daha fazla gün
ışığından yararlanır.
www.fado.com.tr
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MAKAS İÇİN İLETİM
PROFİLLERİ
Kullanılan iç transmisyon elemanları Ø32 mmx1,2 mm profildir. 275 gr / m² galvanizle kaplı olup tavan yükü, belirli bir açı oluşturarak direklere aktarılacak şekilde
tasarlanmıştır.

MODÜLER BAĞLANTI
ELEMANLARI

Kelepçeler, yüksek dirençli (mukavemet) direk ve oluk bağlantısı sağlamak için tasarlanmıştır. Dört adet sökülebilen parça ile, en hızlı oluşturulan kelepçe sistemidir. 3 mm
kalınlığında galvanizli sactan üretilir.
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ÇATI HAVALANDIRMA SİSTEMİ
(KELEBEK HAVALANDIRMA)

Bitki sağlığının vazgeçilmez unsuru olan havalandırma sistemi kramayer dişlilere bağlı
redüktörlü motorlar ile hareket ettirilir. Sistem çatının her iki tarafında 2-şer metreye
kadar açılabilen pencereler sayesinde serayı %40 oranında havalandırılabilmektedir.

KRAMAYER DİŞLİ SETİ

Çift dişli yapısı sayesinde daha uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Min. 2.5mm ve
275 gr/m2 galvanizli çelikten üretilmektedir. Uzunluğu 1500 mm’dir.

www.fado.com.tr
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REDÜKTÖRLÜ ÇATI PENCERE
MOTORLARI (REDÜKTÖRLER)
Redüktörlü elektrik motorları, havalandırma
için sera çatı pencerelerinin açılıp kapanmasını sağlayan motorlar olup, Avrupa Standartlarına uygun olarak üretilir.
TSE ve CE sertifikalıdır.
% 100 kalite kontrolünden geçmektedir.

Moment
M(Nm)
50Hz

Çıkış Değeri
n(min)
50Hz

Moment
M(Nm)
60Hz

Çıkış Değeri
n(min)
60Hz

Faz

Güç

Ağırlık

600

3,0

600

3,6

1 or 3

0,55 Kw

27 Kg

SİRKÜLASYON FANLARI

Sera havalandırmasının ve iklimlendirmesinin püf noktalarından bir tanesi de iç mekan
ikliminin homojen olmasıdır. Sirkülasyon fanları ile homojen bir iklimlendirme sağlanırken havalandırmaya da yardımcı olunur.
Sera sirkülasyon fanlarımız 7500 m3/sa. ve 400 V-0,37 kW değerlerinde olup beyaz
renktedir.

www.fado.com.tr
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BİTKİ YETİŞTİRME YATAKLARI
(GUTTER)
Bitki yetiştirmede kapsamlı kontrol ve yüksek verimlilik elde etmek için yerden yüksekte tasarlanmış yetiştirme sistemleridir. Sistemin en önemli özelliği bitkinin toprak
koşullarına bağlı kalmamasını sağlamaktır. Sitemin yerden yüksekte olması ise işçiliği
kolaylaştırmakla beraber, hastalık riskini azaltır ve hijyen koşullarının sağlanmasını
kolaylaştırır.
275 gr/m2 galvaniz kaplı sacdan işlenir. 60 cm açıklıklı 0,60 mm levha ile epoksi
boya kaplı malzemeden imal edilmiş olup, asma sistemli sera konstrüksiyonu ile
uyumludur.

BİTKİ ASKI SİSTEMİ
Oluklu Ø14 mm çelik demirden üretilir ve her 9.60 tünelde, yerden 4.50 m yüksekliğinde, sütunlarla bağlantılı 3 er adet monte edilir.
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KAPILAR
Dezenfeksiyon odasında kullanılan kapılar panel sensörlü 2.5m x
2.5m otomatik kapılardır.

DEZENFEKSİYON ODASI
Sera da hijyenin sağlanması açısından önem arz eden dezenfeksiyon
odaları, üretim alanlarının giriş ve
çıkışlarında yer alan çift kapılı üniteler olup 5x4m boyutlara sahiptir.
Her kapıda sensorlar vardır.

YÜKLEME KAPILARI
Bu kapılar, yükleme yapacak araçlara yükleme rampasında bulunan
malları yüklemek için kullanılır.
Yükleme kapısı girişlerinde, bir
römork kamyonuna kolay erişim
için koruyucu bariyerler vardır.

www.fado.com.tr
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ZİRAİ ÖRTÜLER VE KLİPSLER
Sera sistemleri bitkiler için ideal
büyüme ortamını sağlamaktadır.
Sera bitkileri yağmur, rüzgar ve
soğuk hava gibi dış etkenlere karşı iyi
korunursa dengeli bir ortamda daha
hızlı büyüme gösterirler. Yeni nesil COEX teknolojili üretimle beraber 60 ay
UV ışınlarından dolayı deformasyona
karşı garantili olarak ısı ve ışık kontrolü
sağlanabilmektedir.
İsteğe bağlı olarak yüksek klor, kükürt
direnci, nem ve buğu engelleyici
opsiyonel özellikler eklenebilir.

Zirai örtülerinin özellikleri belirlenirken,
yetiştirecek olduğunuz bitki çeşidi ve
kullanılacak olan bölgenin iklim verileri göz
önüne alınır.

www.fado.com.tr
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POLİKARBON DIŞ CEPHE
KAPLAMA

Polikarbon levhalar darbelere karşı dayanıklı, fiziksel mukavemeti yüksek uzun ömürlü
yapı elemanlarıdır.
Özel formülü ile muhtemel yangınlarda alevlerin ilerlemesini engeller, -40, + 115 °C
arasındaki sıcaklıklara dayanacak şekilinde tasarlanmaktadır.
Hale riski olan yerlerde, mükemmel ısı ve ses yalıtımı nedeniyle seralar için alternatifi
olmayan bir üründür.
Cam ile karşılaştırıldığında oldukça hafiftir. Cam ve akrilik materyallerden
250 kat daha dayanıklıdır. Bu dayanıklılığına rağmen mükemmel ışık geçişine sahiptir
(% 75-85). Soğuk şekillendirme özellikleri ile tasarım esnekliği sağlar. UV katkısı sağlıklı
olmayan ürünler kısa sürede renk değişimine uğramaktadır. Güneş ışınların etkisiyle
deformasyona uğrayıp oluşabilecek hasarlara karşı 10 yıl garantisi vardır.
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SİNEK TÜLÜ
Polietilen fiberden üretilen örtülerdir ve sera pencerelerinde kullanılır.
Bu tür örtüleri (ağları) kullanmanın amacı, zararlı böceklerin seraya girmesini
engelleyerek bitkileri olası zararlara karşı korumaktır.
Ayrıca, bombus arılarının seralardan çıkmasını önler, böylece arıların çıkmasını
engelleyecek ek bir örtü ihtiyacını ortadan kaldırır.

www.fado.com.tr
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TERMAL NET
(TERMAL PERDE)
Termal perdeler bitkiler ve sera tavanı arasında bir bariyer oluşturarak ısı ve
enerji tasarrufunun yanında bitkiler için gölgeleme de sağlar. Perdenin ne kadar tasarruf
sağlayacağı ve gölgeleme yapacağı bölgenin iklim koşullarıyla ilgilidir.
Sistem; redüktörlü elektrik motorları, makara, mil ve şanzıman profillerine sahip bir
itme-çekme sistemi olarak tasarlanmıştır.
İhtiyaca göre, otomasyon sistemi ile koordineli veya manuel çalışma ile açılıp
kapatılabilmektedir.Kullanılan elektrik motorları Avrupa Standartlarına uygun olarak
üretilir. TSE ve CE sertifikalı olup % 100 kalite kontrolünden geçmektedir
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YER ÖRTÜSÜ
UV ışınlarına karşı dirençli kimyasal katkılı, özel dokuma tekniği ve içeriğiyle uzun
ömürlü bir malzemedir.Seralarda zararlı otlarla mücadele etmek için tasarlanmıştır.
Toprağa bakan yüzü; güneş ışığını emer ve bu sayede yabancı ot oluşumunu engeller.
Sera içinde nemin toprak tarafından emilmesini engelleyerek nemin dengelenmesini
sağlar. Bakteri, virüs, fungus ve diğer zararlıların seraya girişini engeller. Serada
kullanılan ilaçta tasarruf sağlayarak ekonomik katkıda bulunur.
Gözenekli yapısıyla serada akan suyun toprağa geçmesini sağlayarak fazla nem
oluşumunu önler.
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COCOPEAT
Cocopeat, hindistan cevizinin dış kabuğundan oluşan organik bir yetiştirme ortamıdır.
(Yenilebilir ceviz kısmı çıkarıldıktan sonra).
Cocopeat, bitkinin toprak ihtiyacını ortadan kaldırırken bitki yetiştirme de toprağın
dezavantajlarını da ortadan kaldırır. Bilinen en iyi köklenmeyi sağlayan yetiştirme
ortamlarından biridir. % 100 organik ve geri dönüştürülebilir.
En ideal karışım HUSK CHIPS ve COCOPEAT'ın istenen su tutma kapasitesi / hava
oranına bağlı olarak farklı yüzdelerde karıştırılmasıyla elde edilir. Kurutma ve
preslemede organik maddeler kullanılır. Zararlı maddeler içermediğinden, verimliliği
artırmak için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Su tutma ve havalanma kapasitesi
oldukça idealdir. Tohum ve bitkilerin büyümesini hızlandıran oldukça gelişmiş güçlü bir
kök avantajı sunar.

www.fado.com.tr
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YÜKSEK BASINÇLI SİSLEME
SİSTEMİ
Birçok bitkinin büyümesi için yüksek miktarda nem gereklidir. Bu sistem, sera içindeki
nemin gerekli seviyeye ulaşmasını ve bunun
korumasını sağlar. Ayrıca, yaz döneminde
bitkilerin soğutulmasını sağlar.

Nozüllerden (çapa bağlı olarak, ortalama olarak 3 mikronun altında) su havadan
püskürtülür. (FOG ve MIST sistemleri arasındaki en önemli ayrımdır). %100 paslanmaz
çelikten üretilmiş, modüler bir sistemdir.

80 Bar sistem basıncına sahip olup, 400 bara kadar olan çok yüksek basınçlara
dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
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SULAMA VE GÜBRELEME
SİSTEMİ

İstenen besin miktarı ve konsantrasyonunun ayarlanabildiği sistemlerdir. (EC / pH)
Bitkinin besin ihtiyaçları, günlük dozajlar şeklinde ayarlanarak hassas bir şekilde
karşılanır. Bu sayede bitkilerin ihtiyaçları tam olarak karşılanırken, fazla sulama ve
gübrelemenin önüne geçilerek tasarruf da sağlanır. Sistemde kullanılan sarf malzemeler
birinci kalite hammaddeden üretilmiştir. Otomatik veya manuel olarak reçete bazlı
sistem girişleri yapılabilmektedir.

www.fado.com.tr
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REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Besleme pompaları ve özel filtrasyonlarla çalışması sağlanır. Çalışması istenildiği
bölgede yapılan su analizleri sonuçlarına göre gereksinimler belirlenir. İstenilen su kalitesine göre farklı filtrasyon uygulamaları yapılmaktadır.

Eğer su kalitesi uygunsa bu sistemi kurmaya gerek yoktur.
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İKLİM KONTROL VE
ÖLÇÜM CİHAZLARI

Ürünü etkileyen tüm çevresel faktörlerin izlenmesi gereklidir. Sürekli değişen faktörlerin yatay ve dikey yönlerde gerçek zamanlı ölçümü yetiştirici için büyük önem arz
etmektedir.
Gelişmiş sensor ağını kullanarak, gerçek
zamanlı olarak ölçebilir, ortam hava koşullarına,
sera iklimine, bitki beslenmesine, toplam
yönetim konseptine uyum sağlayabilen verileri
depolayabilirsiniz.

www.fado.com.tr
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İKLİMLENDİRME
ÜNİTESİ
İklimlendirme sistemi, üretim koşullarını optimize
etmek için gerekli koşulları sağlamaktadır. Bu
otomasyon sistemleri ile, normal koşullara
göre alınan ürün miktarında ve kalitesinde
artış sağlanmaktadır. Duvara monte CPU
Anahtarı, havalandırma, ısıtma, gölgeleme, hava
sirkülasyonunu kontrol etmek için kullanılan
sistemdir. Program her 30 dakikada bir iç ve dış
mekan verilerini kaydeder. Sulama ve iklimlendirme
üniteleri arasında iletişimi de sağlamaktadır.

ELEKTRİK SİSTEMİ
KURULUMU
Elektrik sistemi; Sera içerisindeki tüm ekipmanların
elektrik-elektronik bağlantılar yardımıyla hızlı ve efektif
çalışmasını sağlar. Tavan motorları, sirkülasyon fanları,
sinyal kabloları, servis yol aydınlatması, seralar ana kontrol panelinden oluşacak yerli priz panoları vb. sistemlerin
çalışmasını sağlar.

Tüm sistemler bir veya ayrı olarak kontrol edilebilir.
Sirkülasyon fanları, priz panoları, servis yolu aydınlatması, havalandırma deliklerinin ana güç hattı ve ekran
motorları birbirinden bağımsız olarak beslenir.

www.fado.com.tr
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SU STOK TANKLARI

Kalın galvaniz kaplı çelik panellerden oluşan, seranın ihtiyacı olan su kapasitesinin
yedek tutulduğu tanklarıdır. Yüksek fiziksel ve mekanik mukavemete sahiptir ayrıca
modüler sistemi sayesinde rahat bir kurulum sağlar.

ISITMA SİSTEMİ
Isıtma bitki yetiştiriciliğinde hayati öneme
sahiptir. İyi hesaplanmamış, montajı düzgün
yapılmamış sorunlu bir sistem mahsulün bir
kısmının yada tümünün kaybedilmesine neden
olur. Kullandığımız ısıtma kazanları ve brülörleri
Avrupa ve Türk menşelidir. Doğal gaz kesintiye
uğradığında Sistemimiz otomatik olarak dizel
yakıtla çalışmaya devam etmektedir.
Toplayıcılar, bacalar ve diğer kazan dairelerindeki
kaplama
borularının
yalıtım
malzemesiyle
kaplanması sadece ısı kaybını önlemekle kalmaz,
aynı zamanda estetik bir görünüm kazandırır.

Sera
ısıtma
tesisatına
ilişkin
ısıtma
projelendirilmesi
yapılırken;
özellikle
tüm
dünyada kabul görmüş en homojen ısınmayı
sağlayacak Tichelmann metodu ile çalışarak
seranıza uygun ısıtma sistemlerini uyguluyoruz.
Bunlar ray ısıtma, kar eritme, gutter ısıtma, bitki
ısıtma ve perde ısıtma’dır.
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Sera ısıtma tesisatına ilişkin ısıtma projelendirilmesi yapılırken; özellikle tüm dünyada
kabul görmüş en homojen ısınmayı sağlayacak Tichelmann metodu ile çalışarak seranıza uygun ısıtma sistemlerini uyguluyoruz. Bunlar ray ısıtma, kar eritme, gutter ısıtma,
bitki ısıtma ve perde ısıtma’dır.

DANIŞMANLIK / EĞİTİM /
PROJELENDİRME
Seracılıkta hedef noktası verim ve kalitenin olabildiğince yüksek tutulmasıdır. Verim
ve kalitenin seviyesini etkileyen etmenler teknik alt yapı kalitesi ve bu alt yapının efektif
bir şekilde kullanılmasıdır. Verim ve kaliteyi etkileyen diğer bir konu da bitki fizyolojisi
ve bitkisel üretim yetisidir. Dolayısıyla bitki fizyolojisinin iyi bilinmesi, bu bilgileri bitki
üzerinde uygulayacak mühendislerin bulunması gerekmektedir. Sera yatırımının başarıya ulaşması, yüksek verim ve kalite için, bünyemizdeki tecrübeli uzman danışmanlar
ve mühendisler ile üretim sürecini yönetip, yatırımcıya bilgi ve teknik destekte yardımcı
olmaktayız. Bu konuda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir;

•
•
•
•
•
•

Yatırım öncesi fizibilite servisi
Sera kurulum süpervizörlük servisi
Bitkisel üretim danışmanlığı (Gübreleme-iklimlendirme-bitki fizyolojisi)
Grower eğitim programları
Sera işçilileri eğitim programları
Sera yönetim danışmanlığı

www.fado.com.tr
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KÜLTÜREL İŞLEM VE HASAT
ARABALARI
Günümüzde, sebzelerin endüstriyel boyutlarda yetiştirildiği ortamlarda kültürel işlemlerin uygulanabildiği, ilaçlamanın ve hasat işlemlerinin yapılabildiği araçlardır. Elektrikli
ve şarjlı çalışabilmektedirler.
Mümkün olduğunca az sayıda anahtar ve kontrol düğmesi bulunan
analog gösterge paneli, operatörlerin kontrolleri ve tepki süresinin
hızlı olmasını sağlar. Ayak pedalı
platformla aynı hizadadır, bu da
çalışanın ergonomik duruşunu
artırır.
Kolayca erişilebilir kapalı makas
bileşenleri ve kaliteli parçalar,
yüksek teknoloji sayesinde basit bir stabilize, daha az ve minimum bakım sağlar. Biriken bitki
artıklarının temizlenmesinde de
bu araçlardan faydalınır.

İLAÇLAMA ARABASI
Beton yol üzerinde hareket edebilen tekerlekler ve özellikle sera için üretilen ısıtma
boruları üzerinde haraket kabiliyeti olan fonksiyonel makinalardır.

32

www.fado.com.tr

info@fado.com.tr
Sinan Mah. Tınaztepe Cad. No:32/1
MURATPAŞA/ANTALYA/TURKEY
+90 (242) 321 61 07

MODERN GREENHOUSE
SYSTEMS

