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Mitsubishi Electric, Türkiye’deki dev iklimlendirme projelerinin otomasyonuna talip

ÜSTÜN TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİĞİN BULUŞMASI

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünya devi olan ve üç yıldır Türkiye
pazarında kendi yapılanmasıyla faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, başkent
Ankara’da düzenlediği “Türkiye’nin Geleceği İçin Çalışıyoruz” temalı sektör
buluşmasında, kamu ve özel sektör temsilcileri, yatırımcılar, taahhüt firmaları,
yüklenici firmalar, danışmanlar ve üniversiteler ile bir araya geldi. Mitsubishi
Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Şevket Saraçoğlu,
etkinliğin açış konuşmasında, Türkiye’deki alt yapı projeleri, fabrikalar, konut ve
ofis projelerinin yanı sıra oteller, AVM’ler, otoparklar, tüneller, havuzlar gibi her
türlü toplu kullanım alanında bulunan dev iklimlendirme sistemlerinin otomasyon
çalışmalarına

talip

olduklarını

açıkladı.

Saraçoğlu,

Mitsubishi

Electric’in

otomasyon gücünü ve üstün teknolojisini, uzun yıllara dayanan mühendislik
tecrübesi ile birleştirerek projelere özel çözümler sunabileceklerini bildirdi.

Türkiye’de özellikle Marmaray projesi, Türksat 4A ve 4B uydularında kullanılan
teknolojisi ile tanınan Mitsubishi Electric, iklimlendirme (HVAC - Heating, Ventilating and
Air Conditioning) sektöründeki otomasyon çalışmalarını konu alan sektör buluşmasını
başkent Ankara’da düzenledi.

Mitsubishi Electric Türkiye’nin 16 Aralık Çarşamba günü The Green Park Hotel
Ankara’da “Türkiye’nin Geleceği İçin Çalışıyoruz” temasıyla gerçekleştirdiği
etkinliğine, çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi, yatırımcılar, taahhüt firmaları,

yüklenici firmalar, danışmanlar, üniversiteler, mimarlar, makine imalatçıları, mekanik
proje

firmaları,

Bina

Yönetim

Sistemi

(BMS-Building

Management

System)

Entegratörleri ve HVAC Sistem Entegratörleri katıldı.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Şevket
Saraçoğlu ve birim yöneticilerinin katılımıyla Ankara’da düzenlenen etkinlikte Mitsubishi
Electric, dünyada güçlü bir global oyuncu olduğu iklimlendirme (HVAC) sektörünün
otomasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında, Mitsubishi Electric’in
ısıtma, soğutma ve mekanik havalandırma sistem çözümleri uygulamalı örneklerle
anlatıldı. Markanın atık su, temiz su ve yangın sistem çözümleri, asansör ve yürüyen
merdiven çözümleri, elektrik dağıtım ve yönetim sistemlerinin de tanıtıldığı sektör
buluşmasında, yeni endüstri evresinin Mitsubishi Electric’teki karşılığı olan e-F@ctory
konsepti ile fabrikaların kurulumdan önce simüle edilerek tüm kaynak planlamasının
yapılabileceği ve daha sonra yatırıma geçilebileceği açıklandı. Etkinlikte yoğun ilgi gören
bir diğer konu ise alışveriş merkezleri, oteller, iş merkezileri gibi kompleks yapılarda
ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, jeneratör, hidrofor gibi pek çok farklı
mekanizmayı tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan

Bina

Yönetim

Sistemi

(BMS-Building Management System) oldu.

“Daha İyisi İçin Değişim”
Mitsubishi Electric Türkiye’nin, sempozyum ve ardından akşam yemeğiyle devam eden
etkinliğinde açış konuşmasını yapan Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü
Şevket Saraçoğlu, dünyada 120 binden fazla çalışanı ile 42 ülkede faaliyet gösteren 94
yıllık dünya devi Mitsubishi Electric’in, hizmet verdiği tüm sektörlerde pazarın ve
kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını analiz edip anlayarak kazandığı deneyimle sektörüne
ileri teknoloji çözümler sunan bir marka olduğunu belirtti.

Pek çok sektörde öncü ve yeşil bir şirket olan Mitsubishi Electric’in yeniliklerle daha
aydınlık bir gelecek yaratmak ve daha sürdürülebilir bir dünya sağlamak için çalıştığını
ifade eden Şevket Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her zaman “Changes for the Better” yani “Daha İyisi İçin Değişim” misyonu ile hareket
eden Mitsubishi Electric, bugün bu özelliği sayesinde ürünlerinin teknolojisi, güvenilirliği

ve kalitesinin yanında çevre duyarlılığı konusunda da fark yaratıyor. Mitsubishi Electric’in
100. yıldönümü olan 2021 yılına denk gelen uzun dönemli çevresel yönetim vizyonu
“Çevre Vizyonu 2021” kapsamında ve Eco Changes (Ekolojik Değişim) felsefemiz
doğrultusunda; çevresel duyarlılığı teşvik etmek, düşük karbon salınımı ve geri dönüşüm
konularında bilinç artışına katkı yaratmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

“Dünya ileri otomasyonda Mitsubishi Electric’e güveniyor”
Dünya çapındaki üreticilerin ileri otomasyon ekipmanları için 75 yılı aşkın süredir
Mitsubishi Electric’e güvendiğini vurgulayan Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric Fabrika
Otomasyon Sistemleri; dünya genelindeki fabrikalarda çeşitli endüstrilerin hızlı
entegrasyon, esneklik ve verimliliğin yarattığı katma değerden keyif almalarına,
üretkenlik, kesinlik ve hepsinden önemlisi kalitede yeni seviyelere ulaşmalarına yardımcı
oluyor. Markamız, üst düzey otomasyon platformlarını kontrol edebilen modüler
programlanabilir mantık devrelerinden (PLC), mikro-PLC, AC servoları ve inverter
serilerine kadar tüm ürünleri ile üreticilerin saygısını kazanmaya devam ediyor” dedi.

Projeye özel çözüm…
Mitsubishi Electric olarak Türkiye’deki alt yapı projeleri, fabrikalar, konut ve ofis
projelerinin yanı sıra oteller, AVM’ler, otoparklar, tüneller, havuzlar gibi her türlü toplu
kullanım alanında bulunan dev iklimlendirme sistemlerinin otomasyonunda çözüm ortağı
olmayı hedeflediklerinin altını çizen Saraçoğlu, şu bilgileri aktardı:

“Mitsubishi Electric olarak otomasyon çözümlerimiz ile iklimlendirme (HVAC) sisteminin
her bir unsurunun birbiri ile haberleşebilmesini ve tüm sistemin tek bir merkezden
kolayca

yönetilebilmesini sağlıyoruz.

Mitsubishi Electric’in

HVAC

sektöründeki

otomasyon gücünü, üstün teknolojisini ve kalitesini, uzun yıllara dayanan mühendislik
tecrübemiz ile birleştirerek projelere özel çözümler sunabiliyoruz.”

Çevre dostu tesislere uygun…
Mitsubishi Electric otomasyon çözümlerinin avantajlarından bahseden Saraçoğlu,
konuşmasına şöyle devam etti: “Kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon
çözümlerimiz ile işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor,
maliyetleri azaltıyoruz. Sağlıklı, konforlu ve güvenli ortamlar oluşturuyoruz. Ürün

kullanımındaki karbondioksit salınımını ve üretimdeki total emisyonu azaltıyoruz. Hız
kontrol ve aydınlatma kontrol sistemi uygulamalarında tasarruf sağlayabiliyoruz.
Sağladığımız tüm bu katma değer ile çevre dostu tesisler ve projeler için uygun ve iddialı
bir çözüm ortağıyız.”

Tüm binayı tek merkezden yönetin!
Kısaca “BMS” olarak adlandırılan “Bina Yönetim Sistemi” (Building Management
System) ile alışveriş merkezleri, oteller, iş merkezleri gibi kompleks yapılarda ısıtma,
soğutma, havalandırma, aydınlatma, jeneratör, hidrofor, su arıtma, otoparklarda
karbondioksit gazı izleme ve egzoz kontrol sistemi gibi pek çok farklı mekanizmayı tek bir
merkezden yönetebildiklerini anlatan Saraçoğlu, “Bu sistem ayrıca CCTV (kapalı devre
televizyon), kartlı geçiş, yangın algılama gibi diğer güvenlik sistemleri ile de entegre
edilerek tek merkezden tüm binanın minimum personel ve maksimum verimlilikle
kontrolünü sağlıyor” diye konuştu.

Geniş otomasyon çözüm ailesi
Mitsubishi Electric’in dünyanın en geniş otomasyon çözüm ailelerinden birine sahip
olduğunun altını çizen Saraçoğlu, markanın fabrika otomasyonu alanındaki ana
ürünlerini; programlanabilir kontrol cihazları, alternatif akım motoru hız ayar cihazları,
insan-makine diyaloğu ekranları, servo motorlar, hareket kontrol sistemleri, alçak gerilim
şalt ürünleri ve endüstriyel robotlar olarak sıraladı. Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in
yenilikçi teknolojiye sahip, akıllı, kompakt, uzun ömürlü, güçlü, üstün performanslı ve
yüksek enerji tasarruflu bu ürünlerle projelere sağladığı katma değeri anlatan HVAC
Otomasyon Çözümleri Kataloğu’nu Ankara etkinliğinde ilk kez sektör temsilcilerine
tanıttıklarını da sözlerine ekledi.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın
tecrübeye sahip 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 ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi
“Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu

teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2015’te sona eren mali yılda 4.323,0
milyar Yen (36,0 milyar USD*) konsolide satış geliri elde etti. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.MitsubishiElectric.com
* Tokyo Döviz Piyasasında 31 Mart 2015’te ilan edilen 1 USD = 120 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.
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