
ARAÇ DEZENFEKSİYON 



Sıcak yaz aylarında açık alanlarda hizmet veren tesislerin ve 
açık mekanlarda çalışmak durumunda kalan insanların 
ortak sorunu yüksek sıcaklıklardır. 

İnsan vücudu için en sağlıklı ve konforlu hava koşulları 
22-24°C sıcaklık ve %55-65 civarında nem oranıdır. Sistemi-
miz ortam sıcaklığını 8-15°C arasında düşürmektedir.

Açık alan serinletme sistemleri; ısı (enerji) emilimi, ortamın 
sıcaklığı ve nem oranı ile doğrudan bağlantılı olup; ortam 
sıcaklığı ne kadar yüksek ve nem oranı ne kadar düşük ise o 
oranda serinletme fonksiyonunu yerine getirmektedir.

Sistem, sıcaklığın düşürülmesi dışında; havayı yumuşatma-
da, oksijen katkısı sağlamakta ve oluşturduğu su/buhar 
perdesi sayesinde sinek, arı vb. haşerelerin sisleme bölgesi-
ne girmesinin önünü kesmekte ve/veya azaltmaktadır. 
Çevreden ortama intikal eden nahoş kokular var ise kullanı-
lan suya parfüm ilavesi ile de koku kontrolü yapma olasılığı 
doğmaktadır.

Ülkemizde birçok hayvan pazarı ve hayvan çiftliklerinin 
ortak sorunu olan virüsler (şap, newcastle, kuduz vb.) 
nakil vasıtaları aracılığı ile yayılarak sorun olmaktadır.

Ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini 
olumsuz etkileyen hastalıklar büyük ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır. Bu kayıplar sebebiyle ülke ekonomile-
rinin uğradığı zararlar milyon dolarla ifade edilmektedir. 
Hayvan pazarları için en önemli tehlike olan hastalıklar, 
virüsün hayvan pazarına girmesiyle birlikte kısa sürede 
yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hayvan sevk-
lerinde kullanılan nakil araçlarının dezenfekte edilmesi 
salgın hastalıklarla mücadelede önemli bir husustur.

Ağırlıklı olarak hayvancılık sektöründe kullanılan araç 
dezenfeksiyon sistemleri; sınır kapılarında, limanlarda ve 
araç giriş/çıkış trafiği yoğun olan tesislerde de virüslerle 
mücadele kapsamında aktif olarak kullanılmaktadır.

Sisleme yöntemi ile fanlı sistem ve tünel sistemi olmak 
üzere geliştirilen araç dezenfeksiyon sistemleri gereksiz 
personel istihdamını ortadan kaldırmakta, çevre ve insan 
sağlığını koruyarak doğru ve homojen bir dezenfeksiyon 
işlemi sağlamaktadır.



Firmamız, geliştirdiği yöntem ile araç dezenfeksiyon işleminin 
başarılı, güvenli ve ekonomik bir biçimde yapılmasını sağlamaktadır:

• Araç düzenlenen dezenfeksiyon kabini içine alınır.
• Dezenfektan malzeme püskürtme memeleri vasıtasıyla ortama         
   salınır.
• Pülverize olan malzeme bir sis bulutu halinde kabini doldurur.
• Dezenfektan bu yöntemlearacın en ücra bölümlerine kadar siner.
• Önceden ayarlanan zaman dolunca sisleme kesilir.
• Sürücü aracını kabinden çıkarır ve işlem sonuçlanır.

Sisleme yöntemi ile dezenfektan malzemenin ekonomik kullanılması 
sağlanmakta, gereksiz personel kullanımı ortadan kaldırılmakta, çalı-
şanların ve çevrenin hijyeni korunmakta ve otomatik, doğru, verimli 
bir dezenfeksiyon gerçekleştirilmektedir.

Canlı hayvan borsaları, kesimhaneler, tavukçuluk işletmeleri, büyük 
ölçekli besi alanları, haralar, gümrük idareleri ve karantina ilan edilen 
bölgeler için ideal bir araç dezenfeksiyon yöntemidir.





Van Büyükşehir Belediyesi
Ankara Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası
Kapıkule Sınır Kapısı
Denizli Ticaret Borsası
Kırşehir Belediyesi
Gönen Belediyesi
Sorgun Belediyesi
Sakarya Ticaret Borsası
Ardahan Belediyesi
Keşan Ticaret Borsası
Yenişehir Belediyesi
Karapınar Ticaret Borsası
Akçakoca Belediyesi
Nallıhan Belediyesi
Ilgın Belediyesi
Kahramanmaraş Belediyesi
Mustafakemalpaşa Belediyesi
Çorum Belediyesi
Ödemiş Ticaret Borsası
Kandıra Belediyesi
Şarkışla Belediyesi
Boldavin Belediye Başkanlığı
Kırşehir Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası
Elazığ Ticaret Borsası




