


İklimlendirme sektörünün öncü temsilcilerinden

Teal İklimlendirme , alanında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Çalışmalarında daima optimumu arayan Teal ,  çevre ve doğayı  ön 

planda tutarak kaliteli , uygun ve yenilikçi çözümleriyle partnerlerine rahat 

nefes aldırmayı amaçlamıştır.



Bildiğimiz işi yapıyoruz…

Şu bir gerçek ki ; İklimlendirme , genel olarak ülkemizde doğru 

bilinen ve doğru uygulanan bir alan değildir.

Biz Teal İklimlendirme olarak , 
Önceliği , yatırımcıyı konu hakkında bilgilendirmeye veriyoruz.

İnanıyoruz ki yatırımcı gerekli bilgiyi aldıktan sonra kendileri için 

en doğru kararı verecektir.



Isıtma ve Soğutma

Günümüz iklimlendirme teknolojisinde ,  ısıtma ve soğutma ayrı ürün-cihaz 

gruplarında düşünülemez. Biliyoruz ki  her bir mekanik aparat aynı zamanda birer 

arıza kaynağıdır. Onun için çalışmalarımızda minimum ürün-cihaz grupları ile 

maksimum verimliliği elde ediyoruz.

Bu bakış açısı , yatırımcılarımızın hem yatırım maliyetlerinde hem de işletme 

maliyetlerinde başarılı olmamıza vesile oluyor.



Isıtma Ve Soğutma 

Uygulamalarında kullandığımız sistemler

1- VRV (Variable Refrigerant Volume ) Sistemleri
Günümüz İklimlendirme teknolojisinin geldiği en son noktadır. Adından da anlaşılacağı 

üzere değişken debili akışkan uygulaması sayesinde mahallerin o anki konfor şartlarını

Sağlayacak minimum enerji harcaması yapar.

Teal iklimlendirme olarak projelerimizde en çok kullandığımız-iş ortaklarına tavsiye 

ettiğimiz sistemdir.

Sistemdeki inovasyonları takip ederek , bu alandaki en doğru markalar ile çalışmaktayız.



2-Chiller (Soğutma Grupları) Sistemler

Temel prensibi , soğutucu akışkanın iç ünitelerde sirkülasyon edilen su ile 

olan ısı alışverişine dayanır. Kullanılan dış ünitenin yanı sıra soğutma 

kulesine ihtiyaç vardır. İç ünite olarak ta fancoil kullanılır.



ISITMA , SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA

3-Klima Santralleri (AHU)

Isıtma ve soğutmanın yanısıra taze hava girişi ve egzos havası çıkışının uygulandığı  en 

yaygın Isıtma-soğutma-havalandırma sistemdir.

Hava ihtiyacı 3000 m3/h üzeri alanlarda kullanılır. 

Taze havalı , Dönüş havalı ve Karışım havalı olmak üzere  

üçe ayrılır.



4-ÇATI TİPİ (ROOF TOP) KLİMALAR

Isıtma , soğutma ve havalandırma için kullanılan bir cihazdır. Klima santrallerine 

nazaran farkı , santraller gibi bataryası vs. ayrı ayrı satılmaz. Bir paket (grup) 

halinde bataryaları , genleşme valfleri , kontrol kutuları ile bir olan bir paket halinde 

Satılırlar. Gerek kullanılan bataryaların özellikleri ,gerek ise Heat change

anlamında teknolojinin gerisinde kaldığı için günümüzde çok fazla tercih sebebi 

olmasa da bazı projelerde ve şartnamelerde yer almaktadır.



BAŞARIYA GİDEN ADIMLAR...

Projeye özel kullanıcı talebini detaylı inceleyip, en uygun sistemi 

sunuyoruz. Bizler için başarılı işin ilk adımı; kullanıcıya göre nihai 

optimum sistemi , minimum işletme maliyetleri ile sunmaktır. Bu şekilde 

satış öncesi memnuniyeti de sağlamış olacağımızı düşünüyoruz.

Satış öncesi verdiğimiz taahhüttü ; uygulama safhasında ve sonrasında 

eksiksiz yerine getirerek başarı işin ikinci adımını da atmış olacağımızı 

düşünüyoruz.

Gerek satış öncesinde , gerek sonrasında sağlanılan

memnuniyet; bizlere , tarafınızdan yada çevrenizden tavsiye ile yeni 

projelerin gelmesine vesile olacaktır. Bu durum da bizler , başarının 

üçüncü ve son adımını atmış olacağımızı düşünüyoruz..
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