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It makes a difference 

FFooaammMMeelltt  DDaağğııttıımm  SSiisstteemmii  

  
HHoott  mmeelltt  ttuuttkkaall  kkööppüükklleennddiirrmmee  ssiisstteemmii  üürrüünn  kkuullllaannıımmıı  vvee  üürreettiimm  vveerriimmlliilliiğğiinnii  aarrttttıırrıırr..  

KKaarreekksstt    FFooaammmmeelltt  ddaağğııttıımm  ssiisstteemmii  rreeaakkttiiff  vvee  rreeaakkttiiff  oollaammaayyaann  hhoott  mmeelltt  ttuuttkkaall  ssiisstteemmlleerriinnii  aassaall  ggaazzllaarrllaa  bbiirrlleeşşttiirreerreekk  

hhoommoojjeenn  bbiirr  kkaarrıışşıımm  eellddee  eeddeerr..  ÜÜrrüünn  aattııllddıığğıınnddaa  iissee  iiççeerriissiinnddeekkii  ggaazz  ggeenniişşlleerr  vvee  kkaappaallıı--hhüüccrree  kkööppüükk  oolluuşşttuurruurr..  

KKööppüürrttüüllmmüüşş  üürrüünn  hhaallkkaallıı  oollaarraakk  vveeyyaa  ççiizzggiisseell  ddeesseennlleerrddee  KKaarreekksstt  ddaağğııttıımm  eell  ttaabbaannccaallaarrıı  kkuullllaannııllaarraakk  uuyygguullaannııllaabbiilliirr..    

FFooaammmmeelltt  kkööppüürrttmmee  ssiisstteemmlleerrii  ppaakkeettlleemmee,,  vvee  oottoommoottiivv  ddoollaapp  mmoonnttaajj  uuyygguullaammaallaarrıı  ggiibbii  ççookk  ççeeşşiittllii  ttuuttkkaall  uuyygguullaammaa  

aallaannllaarrıı  iiççiinn  iiddeeaall  ssoonnuuççllaarr  vveerriirr  
  

MMaannuueell  YYooğğuunnlluukk  KKoonnttrroollüü  

TTeekk  bbiirr  yyooğğuunnlluukk  aayyaarr  kkoonnttrroollüü  kkööppüürrttmmee  pprroosseessiinniinn  kkoollaayy  

aayyaarrllaannaabbiillmmeessiinnii  ssaağğllaarr..  %%5500  yyooğğuunnlluukk  ddüüşşüürrmmee  ggeerreekkttiirreenn  

uuyygguullaammaallaarr  kkoollaayyllııkkllaa  vvee  hhıızzllııccaa  aayyaarrllaannaabbiilliinniirr..    

  

KKoollaayy  AArraayyüüzz  

BBuu  ttaassaarrıımm  kkaarrıışşttıırrmmaa  pprroosseessiinnii  tteettiikklleemmeekk  iiççiinn  uuyygguullaayyııccııddaann  

ggeelleenn  ggiirrddii  ssiinnyyaalliinnii  kkuullllaannmmaakkttaaddıırr..  EErriittiiccii  kkoonnttrroollllüü  vvee  hhaassssaass  

ııssııttmmaa  vvee  ffoonnkkssiiyyoonneell  kkiilliittlleemmee  ssiisstteemmii  ssuunnmmaakkttaaddıırr..    

  

KKuullllaannııccıı  DDoossttuu  TTaassaarrıımm  

KKuullllaannıımmıı  kkoollaayyddıırr  vvee  eenn  aazz  sseerrvviiss  ppaarrççaassııyyllaa  vvee  kkııssııttllıı  hhaarreekkeettllii  

ppaarrççaa  iillee  bbaakkıımmıı  yyaappııllaabbiilliirr..    

 

              

    

AAllıışşııllaaggeellmmiişş  cciihhaazzllaarrllaa  uuyygguullaannmmaassıınnaa  kkaarrşşıınn,,  kkööppüürrttüüllmmüüşş  üürrüünn  bbiirrççookk  ffaayyddaa  ssaağğllaammaakkttaaddıırr;;    

  TTuuttkkaall  ttiippiinnee  ggöörree,,  ttuuttkkaall  kkuullllaannıımmıınnıı  %%5500  yyee  kkaaddaarr  aazzaallttaabbiillmmeekktteeddiirr..    

  DDaahhaa  uuzzuunn  aaççııkk  zzaammaann  vvee  ççaallıışşmmaa  zzaammaannıı  ssuunnaarr  vvee  ddaahhaa  ççookk  eessnneekklliikk  ssaağğllaarr..  ..  

  SSaarrkkmmaallaarrıı  aazzaallttıırr  vvee  eeşşiitt  ttuuttkkaall  kkaallıınnllıığğıı  ssaağğllaarr..    

  HHıızzllıı  kkuurruummaa  zzaammaannıı,,  hhaattttıınn  hhıızzıınnıı  aarrttttıırrıırr  vvee  üürreettiimm  mmiikkttaarrıınnıı  yyüükksseellttiirr..  İİşşççiilliikk  aazzaallıırr  vvee  eennvvaanntteerr  iiççiinn  ggeerreekkllii  

ddeeppoollaammaa  aallaannıı  kküüççüüllüürr....      

  HHaacciimmllii  uuyygguullaammaa  bbooşşlluukkllaarrıı  ddoolldduurruurr  vvee  yyaappıışşmmaa  kkuuvvvveettiinnii  aarrttttıırrıırr..    

  AArrttttıırrııllmmıışş  ııssllaattmmaa  öözzeelllliiğğii  ssuu  ggeeççiirrmmeezz  yyüüzzeeyylleerree  ddaahhii  nnüüffuuzz  eettmmee  öözzeelllliiğğiinnii  aarrttttıırrıırr..  

  AArrttttıırrııllmmıışş  nnüüffuuzz  eettmmee  öözzeelllliiğğii  ddaahhaa  kkuuvvvveettllii  bbaağğ  kkuurrmmaassıınnıı  vvee  bbööyylleeccee  aaççııllmmaallaarrıınn  aazzaallmmaassıınnıı  ssaağğllaarr..  ..  

  DDüüşşüükk  ııssıı  yyooğğuunnlluuğğuu,,  ııssıı  hhaassaarrllaarrıınnıı  aazzaallttıırr  vvee  ooppeerraattöörrüünn  ggüüvveennlliiğğiinnii  aarrttttıırrıırr..    
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TTeekknniikk  SSppeessiiffiikkaassyyoonnuu::  

TTuuttmmaa  KKaappssiitteessii  UUyygguullaannmmaazz  

EErriittmmee  KKaappaassiitteessii  UUyygguullaannmmaazz  

BBeesslleemmee  OOrraannıı  3355  kkgg//hhrr  ((7777  llbb//hhrr))  

YYooğğuunnlluu  DDüüşşüürrmmee  ≥≥5500%%  

VViisskkoozziittee  AArraallıığğıı  11000000--3300000000  ccppss  

GGaazz  KKuullllaannıımmıı  SSaannaayyii  TTiippii    NNiittrroojjeenn  11550000  ppssii  mmiinniimmuumm  

HHaavvaa  KKuullllaannıımmıı  TTeemmiizz  KKuurruu  KKoommpprreesslleennmmiişş  HHaavvaa  ,,  66  bbaarr  ((9900  ppssii))  mmaaxx  

SSııccaakkllııkk  AArraallıığğıı  3388°°--  223322°°  CC  ((110000°°--  445500°°  FF))  

HHoorrttuumm//  TTaabbaannccaa  KKaappaassiitteessii    TTeekk  

EElleekkttrriikk  SSeerrvviiss  IIssııttııccııllaarrıı::    
224400  VVoolltt  TTeekk  FFaazz,,  5500//6600  HHzz,,  

770000  WWaattttss  ((eerriittiiccii  ttaarraaffıınnddaann  ssaağğllaannıırr))  

MMoottoorr//KKoonnttrroolllleerr::  112200  VVoolltt  oorr  224400  VVoolltt  TTeekk  ffaazz,,  9900  WWaattttss  

BBooyyuuttllaarrıı  ((UUxxGGxxYY))  
334499  mmmm  xx  226600  mmmm  xx  447766  mmmm  

((1133..7755  iinn  xx  1100..2255  iinn  xx  1188..7755  iinn))  

AAğğıırrllııkk  ((BBooşş))  2244  kkgg  ((5533  llbbss))  

  

 

 


