
Geleceğin teknolojisi 
yenilenebilir enerji ile 
elektrik üreten Seralar
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SeraSol Cam Seraları kendi Elektriğini Gün ışığından üretiyor ...

• SeraSol olarak, ileri teknoloji, kalite ve uyum sağlama kabiliyeti yüksek,  “Elektriğini kendi üreten, 
şeffaf” cam seralarımız ile projelerimizi, topraklı ve topraksız tarım üreticilerinin beklentilerinin
ötesinde olacak şekilde gerçekleştiriyoruz.

• Cam serada ana yapıyı oluşturan parçaların boyutlandırılması ve dizaynı, mühendislerimiz ve
mekanik dizayn konusunda, uzman personellerimiz tarafından bilgisayar destekli çizim ve hesap
programlarıyla, her sera projesi için, bölge iklim koşulları dikkate alınarak özel olarak belirlenir.

• SeraSol,  Markasıyla üretilen seraların camları, Dünya standartlarında Belgeli ve Patentli bir Üründür 
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• SeraSol modellerimizde birçok havalandırma sistemi uygulanmaktadır. Seralarda
havalandırmanın önemi çok önemli olduğundan dolayı SeraSol olarak bizler havalandırma
sistemi en yüksek olan modelleri yapmaktayız.

• Cam seralar genelde yapısal olarak karmaşık montaj yapısına sahip olsa da kurulum aşamaları
ve kullanılan ekipmanlar bir birine uyumlu ve uzun yıllar sorunsuz çalışacak şekilde dizayn
edilmektedir. Kullanılan tüm ekipmanlar uzun yılların verdiği tecrübeler doğrultusunda en ileri
teknoloji ile yapılmaktadır. Modern seracılık ve yetiştirme tekniklerinin farklı ve sürekli
kendilerini yenilemesinden dolayı, sera modellerimiz ve kullanılan ekipmanları, SeraSol olarak
sürekli yeni üretim tekniklerine uygun seralar üretmekteyiz.

• Bu geçiş ve yeni teknikleri Ar-Ge çalışmalarımızla, üretimini yapmış olduğumuz modellere en iyi
performans verecek şekilde adapte etmekteyiz.
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Anahtar teslim 
Projeler
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• Anahtar Teslimi Projeler

• SeraSol gerek TÜRKİYE ‘de gerekse DÜNYA 
‘nın herhangi bir yerindeki projenizi
gerçekleştirmek için gerekli deneyime ve
her türlü teknik kaynağa sahiptir. En basit
Net House’lardan, karmaşık yapıya sahip
cam seralara kadar her çeşit seranın
imalatını ve kurulumunu yapabilecek uzman
ekiplerimiz mevcuttur.

• Ayrıca gerek görüldüğü taktirde yatırım
yapılan ülkenin teknik personelleriyle de 
SeraSol uzman ekipleri kontrolünde montaj
ekipleriyle de çalışmaktayız.

• Her bir projenin kendine özgü karmaşıklığı
göz önünde bulundurularak, insan ve teknik
kaynakların planlaması en ince ayrıntısına
kadar yapılır ve proje bu planlara uyumlu
olarak gerçekleştirilir.

• SeraSol, projenin yapılacağı ülke ve projenin
genel planlaması hesaba katılarak ya ”TAM” ya
da ” KISMİ DENETİM” kontratı ile
projeleri ” ANAHTAR TESLİMİ ” şeklinde
işletmeye alınmış olarak müşteriye teslim eder.

• SeraSol olarak hedefimiz sera yapmak değil
Elektriğini üreten SERALAR yapmaktır. 

• Montaj ve projenin dikkatli ve profesyonel
ekiplerce yapılmadığında, en kaliteli parçaların
bile bir değerinin olmayacağının
bilincindeyiz. İşte tüm bu nedenlerle en iyi
montaj hizmetini sunmak ve her geçen gün daha
iyi olmak için elimizden gelen çabayı
gösteriyoruz .
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Sera Sistemleri
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SeraSol her projeyi müşterilerin ihtiyatçılarına göre tasarlar, bu nedenle malzeme çeşitliliğini ve sera ekipman ve
sistemlerini bu ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde çeşitlerini geliştirerek müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.
Kullanılacak olan donanım malzemelerinde birinci sırada kalite ve kullanılabilme özelliklerine dikkat ederek kaliteli
malzemeleri müşterilerine vermektedir. Yerli imalatı destekleyerek kaliteli Türk mallarıyla standartlara uygun şekilde
kaliteden ödün vermeden imalatını yaptırarak kendi projeleriyle birlikte Türkiye ve Dünya pazarına sunmaktadır. 
SeraSol Projelerinde kullanılan tüm malzeme ve diğer ekipmanlar SeraSol güvencesi, garantisi altındadır.

HAVALANDIRMA
Doğal havalandırma
olarak kullanılan üst
pencereler, bitkilerin nefes
almasını, seranın içindeki
optimum sıcaklık ve nem
seviyesini sabit tutan
sistemdir. % 45 toplam
alanın havalandırması
sağlanır

DAMLAMA SULAMA
Doğrudan bitkinin kök
bölgesine yapılan tüplerle
sulama sistemidir. Bu
yöntem tüm bitkiler için
toplam frekans kontrolü ve
su kapasitesi kazandırır. Bu
sistem hydrophonic
sulamanın ana yöntemidir.

OTOMASYON
Bilgisayar destekli
otomasyon sistemleri
bitki büyüme
ve verimliliğin kontrol
altında tutulmasını
sağlayan sistemdir

SOĞUTMA
Soğutma sistemleri
sıcak iklim koşulları ve
gece ile gündüz sıcaklık
farklılıklarının
çok olduğu bölgelerde
kullanılır.
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PERDELEME
Kış aylarında kaybedilen ısı oranını azaltan, 
yaz aylarında aşırı ısınmanın
önlenmesini sağlayan, bitkilerin
radyasyona maruz kalmasını
engelleyen gölgelendirme
sistemidir KIRICILAR: 
Gerektiğinde bitkilerde gölgelendirme
için kullanılır

GÜBRELEME
Sulama suyu ile
gübreleme sistemidir. Seralarımızda
tam otomatik gübreleme
sistemleri kullanılmaktadır

ISITMA
Isıtma boruları sistemi ve kalorifer kazan sistemi, 
her bir proje için iklim ve diğer koşullara göre 
hesaplanır. Bütün sistemlerin kalite ve
standardizasyonları test edilmiştir

CO2
Verimliliği arttırmak
için karbondioksit gazı
verme işlemidir. Bu işlem
gaz basınçlı, özel
tanklarda sağlanır

İKLİMLENDİRME
İklimlendirme sistemlerimiz
de ısıtma, soğutma, 
sirkülasyon fanları, 
havalandırmalar ve sislemelerde
bütün alanlarda ideal 
havalandırma sağlar

SISLEME
Bu sistem, sera içinde gerekli nem
düzeyini sabitlemek için gereklidir. 
Aynı zsoğutma işlevi
içinde kullanılabilmektedir.
amanda

AYDINLATMA (LED)
Bitkiye verilecek gün ışığı süresinin
uzatılması aynı zamanda güneşsiz
günlerde bitkinin gün ışığı
ihtiyacının karşılanması amaçlanır. Ürün
kalitesinin arttırımı
deneylerle ispatlanmıştır
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SeraSol 
Fotovoltaik Cam 
teknik özellikleri



Sera Çatı örnekleri;
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SeraSol Fotovoltaik CamLarın Şeffaflık dereceleri;

% 10, % 20 veya saydamlık
(Şeffaflık) derecesi % 30 kadar 
değişmektedir. Seralarımız da Zararlı 
güneş ışınlarının bitkilere gelmesini 
önlemek ve ihtiyaç duyular elektriği 
üretmek maksadı ile % 30 Şeffaf 
Camlar kullanılmaktadır.  
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 Elektrik Üretir

 Çevre Dostu

 Uzun Ömürlü

 Estetik görüntü

 Renk seçenekleri

 Sağlıklı ve güvenli Mahsül

 Kısa süreli Yatırımı Amorti eder

 Teşvik, Hibe, Kredi Destekli

 Bakımı ve kullanımı kolay

 Hızlı Montaj

 Dünya da patentli tek Ürün

 Rüzgar, kar, doluya karşı dayanıklılık......

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.onyxsolar.com/photovoltaic-skylight.html&ei=OwiHVfLKCIW0sQHdpKzoBg&bvm=bv.96339352,d.bGg&psig=AFQjCNFAqqdc-BDy33nSh9d9tktOqIPRXA&ust=1434999211525778
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DİĞER TEKNİK BİLGİLER
Cam  genişliği : 63,5 cm

Cam uzunluğu : 1245 cm

Cam ağırlığı : 12,65 kg

Alt Cam kalınlığı : 3,2  cm

Üst Cam kalınlığı : 3,2  cm

Fotovoltaik hücre : 0,45 cm

Şeffaflık derecesi : % 30

Ürettiği elektrik : 27,72 Wp

Hava sıcaklığa dayanıklılık:     + 85 C

Soğuğa dayanıklılık: - 40 C

Ortam sıcaklığı : 185 F

Ortam soğukluğu : - 40 F

3 cm kalınlıgında dolu darbelere karşı dayanıklı15 ANA RENK  - 68 ARA RENK SEÇENEKLERİ
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GELECEK NESİLLERE DAHA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN....

TEŞEKKÜR EDERİZ


