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Mitsubishi Electric, iklimlendirme ve otomasyondaki gücünü birleştiriyor

“TÜRKİYE’DEKİ DEV PROJELERİN
HVAC OTOMASYONUNA TALİBİZ”
Yakın zamanda Manisa’da ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için fabrika
yatırımı yapacağını açıklayan Mitsubishi Electric, Türkiye’de ağırlıklı olarak
iklimlendirme ve otomasyon alanında faaliyet gösteriyor. Isıtma, havalandırma ve
iklimlendirme (HVAC) otomasyonu konusunda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
iddialı bir oyuncu olan marka, İzmir’de düzenlediği etkinlikte bu alandaki
faaliyetlerini sektör temsilcilerine anlattı. Otomasyon çözümleri ile Marmaray’a da
yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric’in Türkiye Başkanı Masahiro
Fujisawa, Türkiye’deki dev projelerin HVAC otomasyonuna talip olduklarını
açıkladı.

Dünyada “teknoloji” denilince akla ilk gelen markalardan biri olan ve son dönemde
Türkiye’deki ev tipi klima fabrikası yatırımı ile gündeme gelen Mitsubishi Electric, ısıtma,
havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki otomasyon çalışmaları ile de dikkat çekiyor.
Mitsubishi Electric Türkiye, kısaca HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning)
olarak adlandırılan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektöründeki otomasyon
çalışmalarını konu alan sektör buluşmasını, Ankara ve İstanbul’dan sonra bu kez
İzmir’de düzenledi. Firma, Swissotel Büyük Efes’te gerçekleştirdiği etkinlikte; kamu ve
özel sektör temsilcileri, yatırımcılar, taahhüt firmaları, yüklenici firmalar ve danışmanlar
ile bir araya geldi.

Etkinliğin açış konuşmasını gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı
Masahiro Fujisawa, Mitsubishi Electric’in bugün 130 bine yakın çalışanı ile 43 ülkede

faaliyet gösteren, 38.8 milyar dolar ciroya sahip, 95 yıllık bir dünya devi olduğunu belirtti.

Fujisawa, Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanlarının; klima sistemleri,
fabrika otomasyon sistemleri, CNC mekatronik sistemler ve ileri robot teknolojilerinin
satış ve satış sonrası hizmetlerinden oluştuğunu hatırlattı. Mitsubishi Electric’in
Türkiye’de uydu, asansör, görsel veri sistemleri, güç kaynakları ve ulaştırma bağlantılı
altyapı projelerinde de yer aldığını ifade eden Fujisawa, markanın özellikle Türksat
4A-4B uyduları ve Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile öne çıktığını
vurguladı.

“Türkiye’ye inanıyoruz ve yatırım yapıyoruz”
Mitsubishi Electric’in Avrupa pazarında iklimlendirme ve soğutma sistemleri alanında
daha da büyümeyi amaçladığını belirten Fujisawa, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Mitsubishi Electric, Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile
avantajlı bir ülke olduğuna ve dünyanın ileri ekonomileri arasında söz sahibi olacağına
inanıyor. Bu doğrultuda Türkiye’de yatırım kararı da aldı. Manisa’da konumlanan ve
Ocak 2018’de üretime başlaması planlanan fabrika, yaklaşık 176 milyon TL yatırımla
hayata geçirilecek ve üretim kapasitesi yılda 500 bin ünite olacak. Yapılacak yatırımla
2020 mali yılı itibariyle yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Manisa
fabrikası ile Türkiye, Mitsubishi Electric için ev tipi klima alanında önemli bir üretim üssü
haline gelecek.”

“HVAC projelerinin otomasyonunda iddialı bir oyuncuyuz”
“Dünyanın ilkleri, en hızlıları ve en büyükleriyle dolu başarılarının üzerine yeni başarılar
inşa etmeyi sürdüren Mitsubishi Electric, 75 yılı aşkın süredir ileri otomasyon sistemleri
ile de dünya genelinde tercih ediliyor” diyen Fujisawa, sözlerine şöyle devam etti;

“Pek çok farklı sektörde olduğu gibi ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC)
projelerinin otomasyonunda da iddialı bir oyuncuyuz. Bu noktada İstanbul için hayati
önem taşıyan Marmaray projesi ile öne çıkıyoruz. Türkiye’deki bu tarz dev projelerin
HVAC otomasyonuna talibiz. Ayrıca alt yapı projelerinin yanı sıra fabrikalar, konut ve ofis
projeleri, oteller, AVM’ler, otoparklar, tüneller, havuzlar gibi her türlü toplu kullanım
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Otomasyon çözümlerimiz ile HVAC sisteminin her bir unsurunun birbiri ile
haberleşebilmesini ve tüm sistemin tek bir merkezden kolayca yönetilebilmesini
sağlıyoruz. HVAC sektöründeki otomasyon gücümüzü, üstün teknolojimizi ve kalitemizi,
uzun yıllara dayanan mühendislik tecrübemiz ile birleştirerek projelere özel çözümler
sunuyoruz.”

“Marmaray’da yüzde 100 yedekli kontrol sistemi kurduk”
Mitsubishi Electric Türkiye olarak Marmaray’ın “İstasyon Bilgi ve Yönetim Sistemi
Projesi”ni gerçekleştirdiklerini belirten Fujisawa, projenin detayları ile ilgili şu bilgileri
verdi;

“Marmaray BC1 Boğaz Geçiş Projesi kapsamındaki hizmetlerimiz; ileri teknoloji ürünü
otomasyon ekipmanları, mühendislik ve tasarım, projelendirme, yazılım programlama,
donanım montajı, devreye alma, eğitim ve servis desteğinden oluşuyor. Tünel, tüm
istasyonlar, havalandırma binaları ve jeneratör binalarında elektromekanik ekipmanların
kontrol ve izlenme işlerini gerçekleştirdik.

Yüzde 100 yedekli olarak tasarladığımız Marmaray kontrol sisteminde; 37 bin donanım
izleme ve kontrol noktası, 107 bin yazılım izleme ve kontrol noktası, 750 operatör ekranı
kontrol sayfası ve 100 kilometre haberleşme kablosu bulunuyor. Bu sayede örneğin,
tünelde oluşabilecek bir yangın durumunda operatörler, ilgili olay noktasındaki tren
operatörü ile temas kurabiliyor, yolcuyu ve dumanı tahliye etmek amacıyla hava akış
yönünü tespit edebiliyor. Böylelikle sistemin, operatörü yönlendirmesi ile hata olasılığını
en aza düşürüp kolaylıkla tanımlı havalandırma senaryosunu başlatabiliyor.”
HVAC otomasyonu çalışmaları anlatıldı
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Masahiro Fujisawa’nın açış konuşmasının ardından
birim yöneticilerinin sunumlar gerçekleştirdiği İzmir etkinliğinde, markanın HVAC
sektörünün otomasyon çalışmaları hakkında detaylı bilgi verildi. Etkinlikte sektör
temsilcilerine, Mitsubishi Electric’in yenilikçi teknolojiye sahip, akıllı, kompakt, uzun
ömürlü, güçlü, üstün performanslı ve yüksek enerji tasarruflu ürünleriyle projelere

sağladığı katma değer ve son teknoloji uygulamaları örneklerle anlatıldı.

Enerji ve maliyet tasarrufu sağlıyor
Kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümleri ile işletmelerde ve projelerde ciddi
oranda enerji tasarrufu sağlayan ve maliyetleri azaltan Mitsubishi Electric, sağlıklı,
konforlu ve güvenli ortamlar oluşturuyor. Ürün kullanımındaki karbondioksit salınımını ve
üretimdeki total emisyonu azaltıyor. Hız kontrol ve aydınlatma kontrol sistemi
uygulamalarında tasarruf sağlayabiliyor. Mitsubishi Electric, tüm bu özellikleri sayesinde
çevre dostu tesisler ve projelerin HVAC sistemleri otomasyonu için uygun ve iddialı bir
çözüm ortağı olarak dikkat çekiyor.

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 2016’da sona eren mali yılda 4,394.3
milyar Yen (38,8 milyar USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.MitsubishiElectric.com
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2016’da ilan ettiği 1 USD = 113 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.
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