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Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve 

kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne 

başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir. 

Mitsubishi Electric EcoPro 2018’e Katılacak 

Gezegen için çevre dostu çözümlere ilişkin deneyimler sunulacak  

TOKYO, 22 Kasım 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün grup şirketlerinin çevre 

dostu ürün ve teknolojilerini tanıtmak üzere 6-8 Aralık tarihleri arasında Tokyo Big Sight Fuar Merkezi’nde 

düzenlenecek olan EcoPro 2018 Çevre Fuarı’na katılacağını açıkladı.  

 

Mitsubishi Electric standında (No. 5-026, Doğu Salonu 5), "Mitsubishi Electric’ten Eco Changes (Eko 

Değişim):Atmosfer, Toprak ve Su için En İyi Uygulamalar" temasıyla markanın çevre girişimleri tanıtılacak. 

Konutlardan dış mekanlara kadar bir dizi uygulama için en yeni teknoloji ve ürünlerin sergileneceği fuarda, 

küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olarak Mitsubishi Electric’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri  

de dahil olmak üzere çevre dostu yaşama ve toplumda sürdürülebilirliğin arttırılmasına nasıl katkıda 

bulunduğuna ışık tutulacak. 
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Alanlar ve Başlıca Ürünler 

Stantta yer alacak ürün ve teknolojiler, ziyaretçileri Mitsubishi Electric ile daha yeşil bir gelecek için çalışmaya 

teşvik etmek amacıyla tasarlanan dört alanda sergilenecek. 

Uzay Alanı 

Uzay alanında, iklim değişikliği ölçüm cihazlarına ilişkin örneklerin yanı sıra Sera Gazı Gözlem Uydusu-2 

"IBUKI-2" (GOSAT-2), İleri Yer Gözlem Uydusu-2 "DAICHI-2" (ALOS-2) ve Jeo-uzamsal meteorolojik 

uydular "Himawari-8/9" dahil olmak üzere bu tür ölçümlerin yapılması için Mitsubishi Electric tarafından 

üretilen uydular sergilenecek. 

Atmosfer Alanı 

Bu alanda, GOSAT ile atmosferde ölçülen CO2 miktarlarında meydana gelen yıllık değişimler tanıtılacak. 

Ayrıca akıllı toplum için elektrik temini, çevre dostu klimalar ve kapalı ortamlarda havayı temizleyen son 

teknoloji ürünleri sergilenecek. 

Toprak Alanı 

Bu alanda, ALOS-2’yle yapılan ölçümlere göre gezegendeki yeşil alan miktarında yaşanan azalma 

gösterilecek. Ayrıca elektrik destekli bir çiftlik, şirketin üretim sahalarında biyoçeşitliliği koruma girişimleri 

ve ev aletlerinde kullanılan materyaller için plastik geri dönüşüm teknolojileri de bu alanda yer alacak. 

Su Alanı 

Su alanında ise Himawari-8’le kaydedilen yıkıcı tayfunların ayrıntılı hareketleri gösterilecek. Ayrıca havada 

askıda kalan su buharını algılamak için sağanak yağmurların öngörülmesinde kullanılan bir sistemin yanı sıra 

ozon jeneratörü kullanılan elektrikli su arıtma cihazı da sergilenecek ürünler arasında olacak.  

### 

 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 100 yıla yakın 

tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektronik 

cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik 

donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul edilmektedir. 

Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” doğrultusunda 

küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi 

hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2018’de sona eren mali yılda 4,444.4 milyar yen (IFRS’ye göre 41.9 milyar 

US$*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 

www.MitsubishiElectric.com 

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2018’de ilan ettiği 1 USD = 106 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 


