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Güneş’in kilometrelerce öteden, yeryüzünü ısıtıp, havayı 
atmosferi ısıtmadığını, birlikte tekrar idrak edelim. 

 

Güneş’in yaydığı ve bize kadar ulaşan ısıtan dalgalar; 
bilindiği gibi, 750-1000 micrometre arası salınım yapan, 
kızılötesi (gözümüzün görmediği), ama; Işık gibi hareket 
eden dalgalardır.  

Isı Nedir? 



 
 Fareffect, bugüne kadar kullanılan tüm ısıtma sistemlerini geride 

bırakan ısıtmada devrim oluşturan, nano teknoloji sistemi kullanarak en 
temiz enerji olan elektriğin % 99.9’unu ısıya çeviren Güneş Etkili Isıtma 
Teknolojisidir. 

 

 Fareffect markası ve Isı Enerjisi Üreten Yönteminin Teknolojisi Dünya 
Çapında Tescillidir. 

 

 Özellikle açık ve geniş alan ısıtma konusunda en az harcayan ve en 
konforlu ( homojen ve yakmadan) ısınmayı sağlayan tek cihazdır. 
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Güneş Etkili Kümes Isıtma Teknolojisi 

% 1 0 0  ı s ı n m a  t a m  v e r i m l i  ü r e t i m  

www.ardokurumsal.com 



 

Bilindiği gibi ısı üç şekilde iletilmektedir : 

 Kondüksiyon (iletim) 

 Konveksiyon (taşınım) 

 Radyasyon (ışınım) 

 

Kondüksiyon , ısı enerjisinin bir madde üzerinde iletilmesidir.  

Örneğin bir telin ucunu ısıttığımız zaman telin diğer ucunun da ısındığını görürüz.  

 

Konveksiyonel ısıtma , iki farklı ortamın birbiriyle teması sonucu ısı enerjisinin taşınımıdır.  

Günümüzde ısıtma sistemlerinin çoğu (kalorifer sistemi , yerden ısıtma sistemi , klima vb.) 

konveksiyonel sistemdir.  

 

Radyant  ise ısının belirli dalga boyları arasında ışıma ile transferidir.  

Buna verilebilecek en genel ve en güzel örnek Güneş'tir.. 
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Radyant ışıma şu özelliklere sahiptir : 

 Işıma ışık hızıyla hareket eder. 

 Işıma hareketi doğrusaldır , yansıtılabilir. 

 Radyant ışıma ile ortam ısıtılmaz. 

 

Radyant ışımayı diğer sistemlere göre avantajlı kılan taraf  

son maddede bahsedilen havanın ısınmaması durumudur. 

 

Havalandırma Kaybı  

 Havalandırma kaybı, kızılötesi, ışıma ısı mekanizmasını etkilemez. Bununla beraber, içeriye 

çoğunlukla soğuk hava beslendiği için, hava ısıtma mekanizmasını etkiler. Oda sıcaklığı 

(ısıtılmış hava) düşük olduğu için, bu havalandırma kaybını telafi etmek için gerekli olan ek 

ısı, kızılötesi ısıtmada, havayla ısıtmada olduğundan, önemli derecede daha düşüktür.  

 Uygulamada, doğal ve zorlamalı havalandırma arasında fark vardır.  
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SİSTEMLER ARASI KIYASLAMA 



KLASİK ISINMA 

K L A S İ K  Y Ö N T E M L E R L E  
Yaklaşık Maliyet Tablosu 

100 Binlik Kümes İçin; 

 100 Bin TL Kısa Ömürlü Kömür Sobası Maliyeti  

 250 Bin TL Sulu Sistem Maliyeti 

 1 Tavuk  İçin 1 Kg Kömür  İhtiyacı 0.50 Kuruş  

 42 Günde Toplam 50.000 TL 

 Dolu Zamanda 15000 TL Elektrik  Faturası Geliyor 

 Kullanım Süresi Max. 6 Senedir. Her Sene Fareffect 

Ürün Maliyeti Kadar Masraf Çıkarır 

F A R E F F E C T  İ L E  
Yaklaşık Maliyet Tablosu 

100 Binlik Kümes İçin; 

 Kümes Yapısına  Özel  Isıtıcı Ürün Maliyetl 

 Her biri 20 m2 alana hitap eden akıllı ısıtma Sistemi 

Sayesinde Isınma İçin Ortalama 10-15 Watt/S/m2 

Elektrik Maliyeti  

 Ayrıca, Uzun Ömürlü ve Periyodik Bakım Masrafı Yoktur. 

 Kullanım Süresi Resmi Olarak 10 Senedir. Fakat Uzun 

Ömürlüdür. Amortisman Süresi  1 Senedir. 
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 Klasik Isınma Sistemleri ile Konveksiyonel 

Isınma 

Doğal konveksiyoun sonucu olarak tüm alanda,          

ısı farklılığından dolayı hava akımı oluşur.                     

Isı ve nem dengesi sürekli sirkülasyondan dolayı, 

alanın her tarafında değişiktir. Hava ile birlikte, uçuşan 

toz zerrelerini, mikrop, bakteri ve ortamda dışkı 

kaynaklı oluşan amonyak gazı hayvanların ciğerlerine  

dolayısıyla vucuduna nüfus eder. 

 Fareffect Isıtma 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. 

KLASİK ISINMA 
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 Ardo Cam Panel Kızılötesi Isıtıcı, güneş gibi 180 
derece açı ve uzun dalga boyu yayın yaparak 
ısıtır. Bu özelliği ile dünyadaki ilk ve tek ısıtma 
sistemidir. 

 Bu özelliği sebebi ile ortamda nem, amonyak, 
zararlı mikroorganizma, patojen, bakteri üremez. 

 Bir başka önemli özelliği; Ekonomiktir, diğer 
ısıtma sistemlerine göre % 80’e varan sarfiyattaki 
tasarrufudur. 

 Kullanılacak alandaki adet miktarına göre 1-2 yıl 
içinde maliyetini çıkarır. 
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 Altlığın ıslak ve rutubetli olması sebebi ile sürekli 
piliçleri tehdit eden mikroorganizmaların 
üremesi kaçınılmazdır.  
Bu mikroorganizmalar piliçle temas ederek 
sürünün hastalanmasına sebep olur. Sürünün bu 
hastalıklardan kurtulması için sürekli antibiyotik 
kullanılması gerekir.  
 
Isıtma sistemi olarak FAREFFECT kullanırsanız; 
Altlığınız kuru kalır, kümesinizde ısı & nem 
dengesi sağlanır. Yetiştirilen kanatlı hayvanın 
refah seviyesi yükselir. 
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Fareffect haricinde kullanılan kümes 

ısıtma sistemleri genel olarak 

konveksiyonel teknik ile çalıştığı, 

konveksiyonel olmayanlar ise 90 derece 

açı ile çalıştığı için kümesi homojen 

olarak ısıtamazlar. 
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Bu ısıtıcılar ortamı doğru 
şekilde ısıtamadıkları ve 
kurutamadıklarından dolayı 
ortamda nem oluşmasına 
sebep olurlar. Bu nemin 
oluşmasının başlıca sebebi 
ise zeminde bulunan talaşın 
hayvan dışkısı ile birleşmesi 
sonucu oluşan ıslaklıktır. 
Dışkılamanın bir başka 
sonucu ise ortamda oluşan 
yoğun amonyak gazıdır. Bu 
durum ise hayvanların 
sürekli hastalanmasına ve bu 
hastalık sebebi ile ölümlerin 
gerçekleşmesine neden olur. 
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• Nemli ortamın tek sonucu ölüm 
olmayabilir ancak fazla rutubetli 
ortamlarda sürüde ünitormalite 
bozuklukları yaşanır ve yaş gübre 
üzerinde yatan piliçlerin etinde 
amonyak  yanığı kaçınılmaz olur. 
Bu da kazancı düşüren faktörlerin 
başında gelenlerden biridir, 
bazen de istenilen kiloya 
ulaşmaması olarak sonuçlanabilir. 

• Bu sorunlar üretici için bir sezona 
yayıldığı zaman önemli bir maddi 
karşılığa denk gelecektir. 
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Sizin tavuğunuz hangisi ? 
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«Yeni Nesil Kümes Isıtma Teknolojisi» 

http://www.fareffect.com/


• Yetiştirme süresince ortaya çıkan, hayvan sağlığı ve üretimini etkileyen 

en önemli kirleticiler amonyak, karbondioksit, su buharı, diğer zararlı 

gazlar ve altlık içerisindeki mikroorganizmalardır. Bu zararlı gazların 

kümes içerisindeki düzeyleri mutlaka göz önüne alınmalıdır. 

• Hayvan barınaklarında yemden, hayvanların solunumundan ve 

gübredeki mikrobiyal ayrışım sonucu çeşitli gazlar açığa çıkar. 

Havalandırma yoluyla bu gazların dış ortama emisyonu gerçekleşir. 

• Gübre, idrar ve gübre ile karışmış durumda olan diğer materyaller (altlık, 

yem, atıksu), hayvan barınaklarında oluşan gazların temel kaynaklarıdır.  
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Konveksiyonel Isıtma Kullanan Radyant (Far İnfrared) Isıtma Kullanan 
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GÜNEŞ ETKİLİ ISI TEKNOLOJİSİ 

 

 

Teşekkür Ederiz… 
 

 

 

 

 

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