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Depolama, depodan çıkarma, sipariş hazırlama.
Mal taşıma, sürekli devam eden bir harekettir
ve ne kadar fazla hareket olursa, hava nedeniyle
tüm odada ve ürünlerin üzerine yayılan o kadar
fazla toz olur. 

Trotec’in hava temizleme cihazları ile, havada
taşınan toz partikülleri ürünlerin üzerinde birik-
meden önce tehlike altındaki bölgeler bu parti-
küllerden etkin bir şekilde arındırılır. 

hava temizleme cihazları mobil olarak ve çeşitli
filtre donanımlarıyla birlikte farklı güç sınıf -
larında temin edilebildiği için, değişken depo-
lama ihtiyaçları veya geçici depolama uygula-
maları için sorunsuz bir şekilde esnek kullanım
mümkündür.

yükleme bölgelerinde, özellikle soğuk hava
 depolarının mal taşıma bölümündeki termik
 dalgalanmalar oda havasında hızlı bir şekilde
nem doygunluğuna neden olabilir. Bunun
 sonucunda binada, makinelerde ve ürünlerde
yoğuşma oluşur. 

Trotec nem alma cihazlarının kullanımıyla yük-
leme bölgelerinde yoğuşma oluşumu etkin bir
şekilde önlenir ve böylece taşınan malların kali-
tesi emniyete alınır. 

Mobil nem alma sistemlerimiz her kapasite ihti-
yacına uygun şekilde teslim edilebilir ve yüksek
nem alma kapasiteleri sayesinde düşük çiğ-
leşme eşiklerinde de etkili olur.
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TAC serisi
Hava temizleme cihazları
Esnek şekilde
 yapılandırılabilir

TTR serisi
Absorbsiyon havası nem
alma cihazları
Düşük sıcaklık bölgeleri için

TTK-S serisi
Sanayi nem alma cihazları
Sürekli kuru tutmak için

TTK 1600 
Yoğuşmalı nem alma cihazı
24 saatte 400 litreye 
kadar nem alır

DL serisi veri kayıt cihazı 
Uzun süreli iklim takibi



uzmanlarımız, depolama ve mal taşımada pro-
ses akışlarınızı doğrudan yerinde analiz eder,
sorunlu bölgeleri tespit etmek için oda iklimi
ölçümleri gerçekleştirir ve ardından ihtiyaç du-
yulan cihazların doğru şekilde yerleştirilmesine
kadar özelleştirilmiş bir proje çözümü planlar.

projelendirilen ve kullanılması asla yapısal ön-
lemler gerektirmeyen hava işleme sistemlerinin
mobil kiralık modelleriyle gerçekleştirilen bir
onaylama aşaması sırasında, ihtiyaç hesaplama-
sının nihai optimizasyonu için hava sıcaklığı, ba-
ğıl nem, çiğleşme eşiği veya akış hızı gibi ilgili
tüm iklim parametrelerini belgelendiririz. 

Bu avantajı size sadece trotec sunar: 

Bağlayıcı olmayan bir test işletiminde sadece
ispat edilebilir, pratik uygulamada işe yarayan
çözümlere yatırım yaparsınız!

ihtiyaç duyulan üniteler mobil veya sabit çözüm
olarak ancak konseptimiz konusunda ikna
 olmanızdan sonra sipariş edilir.

trotec Condition management 
(koşul yönetimi); elde edeceğiniz
 avantajlara genel bakış:

kapsamlı donanım programı ve uzun yıllaraW
dayanan uygulama bilgi birikimi ile lider
nem alma uzmanları tarafından tek elden
 sunulan komple çözümler.

test işletimi seçeneği sayesinde depolamaW
ortamınız için %100 deneyimlerle
 kanıtlanmış nem alma çözümleri.

nem alma, kuru tutma ve hava temizlemeyeW
yönelik, inşaat önlemleri olmaksızın 
daha sonra hemen kurulabilen sistemler. 

her türlü talep profili için 20 litrelik nemW
alma cihazlarından 2.000 litrelik yüksek
 performanslı kurutuculara kadar tüm cihaz
 sınıfları mevcuttur.

en iyi enDüstri servisimizle 
işinizi sağlama alın

Bugün metaller veya makine parçaları, yarın
 çimento ve sonraki gün ahşap ve baklagiller.
 sipariş sahiplerinin ihtiyaçları bu kadar değiş-
kense, depolama olanaklarınız da bu kadar
 esnek olmak zorundadır. 

Birbirinden çok farklı ürünlerin hızla değişen
depolama ihtiyaçlarının da kalifiye bir depo-
lama ortamı oluşturmak için çok esnek çözümler
gerektirdiği açıktır.

trotec hava işleme çözümleriyle, özellikle nem
alma ve kuru tutma anlamında fakat aynı za-
manda hava temizleme, havalandırma ve hava
tahliyesi veya ısıtma konularında da her türlü ih-
tiyaç için uygun çözüm hizmetinize sunulur.

tabii ki mobil sistemlerimiz mevcut sabit kuru-
lumların yükünü hafifletmek veya geçici ek de-
polama uygulamalarında kapasite genişletmek
için de uygundur.

trotec ile depo ikliminiz 
her zaman kontrolünüz altındadır:

mal taşıma veya depolama sırasındaW
 yoğuşma sorunları yaşanmaz.

higroskopik ürünlerde küflenme ve çürümeW
tehlikesi, kuruma riski veya aroma kaybı
 görülmez.

depolanan ürünlere uygun stabil nemW
 koşulları; tam otomatik şekilde higrostat
veya çiğleşme eşiği kontrollü.

ürünler, hava temizleme sayesinde havadaW
taşınan zararlı maddelere karşı korunur.

uzman danışmanlarımız sizi tüm kullanım ola-
nakları konusunda kişisel olarak bilgilendirir;
aşağıdaki numarayı aramanız yeterlidir: 
+90 212 4385655

Çok nemli, Çok kuru, Çok tozlu? 
haVa işleme çözümlerimiz optimum 
depolama  ortamını oluşturur.

Satın almak yerine kiralamak
mı istiyorsunuz? 
TKL bunu mümkün kılar:

TKL departmanımız, makinele-
rin devre dışı kaldığı durum-
larda veya talepler en üst nok-
taya ulaştığında kapasite ge -
nişletme amacıyla acil yedek
ürün sağlamak için 10.000’in
üzerinde kiralanabilir cihaz ve
24 saat hızlı teslimat servisi ile
endüstri ve ticaret alanında
 Avrupa çapında lider kiralama
ortaklarından biridir.

Saatte 13.300 m³’e kadarW
proses havası miktarlarıyla
absorpsiyon kurutucular

24 saatte 2.000 litreyeW
 kadar yoğuşmalı nem alma
cihazları 

Saatte 5.000 m³’e kadarW
hava temizleme cihazları

Saatte 54.000 m³’e kadarW
kapasite değerlerine 
sahip yüksek basınçlı
 radyal fanlar

500 kW’a kadar ısıtmaW
 gücüne, saatte 25.000 m³’e
kadar hava kapasitesine
sahip mazotlu ısıtma
 üniteleri

Dünya genelinde benzer-W
siz: Sıcaklığın -26 °C ila
+60 °C olduğu ortam
 koşullarına uygun mobil
klima cihazları
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Trotec End.Ürn.Tic.Ltd.Şti.

Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.
14. Sok. No. 61
Giyimkent Sitesi
34235 Esenler - İstanbul
Türkiye

Tel. +90 212 4385655
Faks +90 212 4385651

info@trotec.com.tr
www.trotec.com.tr

A’dan Z’ye “Klima uzmanınız”…

Trotec şirketler grubu her türlü mobil iklim
koşullandırma uygulamasıyla ilgili komple
çözümler konusunda uzmanlaşmıştır. 

Ürün portföyümüz, kurutma sistemlerinin
yanı sıra güçlü ısıtma ve klima üniteleri,
 yüksek güçlü fanlar, hava işleme cihazları
ve yapı teşhisi, yer tespiti, algılama ve
 endüstriyel bakıma yönelik çeşitli ölçüm
 cihazlarını kapsar. 

Tüm ürün gruplarında sadece uygun cihaz-
ları değil, aynı zamanda kapsamlı, uzun
 yıllara dayanan uygulama ve üretici bilgi
 birikimine de sahibiz.

Size sunduklarımız:

Sistemden bağımsız danışmanlık.W

Satın alma, kiralama ve servis; W
her şey tek elden.

Tüm hizmetler için tek bir müşteriW
 temsilcisi!

Çalışmalarınızda uzman bilgi birikimi, kap-
samlı servis, yüksek kaliteli ürünler ve sayı-
sız kurulumdan elde edilen deneyimden
faydalanabilirsiniz, özellikle lojistik uzman-
larında:

Internet’te www.trotec.com.tr adresinde
sektör çözümlerimizi inceleyebilir veya
 doğrudan uzman danışmanlarımızla kişisel
bir görüşme yaparak bilgi alabilirsiniz: 
+90 212 4385655.


