THE PERKS OF
BREATHING CLEAN AIR

Klima Bakımı = Sağlıklı Yaşam
Mitsubishi Electric Klima Sistemlerinin Türkiye Merkez Servisi olarak faaliyet
gösteren CAN KARDEŞLER İKLİMLENDİRME VE ENERJİ A.Ş, 1997 kuruluş
tarihinden bugüne 6000 den fazla projeye imza atan ve mevsimsel ve proje bazlı
kampanya ve çözümlerle sektöre öncü ve örnek faaliyetler sunan bir şirkettir.
Operating as the Turkey Central Service of Mitsubishi Electric Air Conditioning
Systems, CAN KARDESLER AIR CONDITIONING AND ENERGY INC. is a
company that has signed more than 6000 projects since its establishment in
1997 and offers pioneering and exemplary activities to the sector with seasonal
and project-based campaigns and solutions.
WWW.CANKARDESLERKLIMA.COM

Bugünün teknolojisi
ile yarınlar koruma
altında.
YENİ NESİL ÇEVRECİ
TEKNOLOJİ VE DÜZENLİ
BAKIMLARLA
GELECEĞİNİZİ
GÜVENCEYE ALIN
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Hava Kalitesinin
İyileştirilmesi ve Korunması
Improving and maintaining
air quality

“We spend 92% of our lives indoors, where air pollution can be 2-5
times higher than outside. Although the air we breathe is many times
greater than the amount of food and drink we consume, we spend a
lot of time thinking about what to eat and drink, but not even time to
question the quality of the air we breathe. Air pollution is a major
health problem because the air we breathe affects every part of the
body. It is important that your air conditioner is clean to maintain
the air quality in your home. Filters inside air conditioners are
designed to trap/capture dust (other pollutants such as pollen and
bacteria), but if not cleaned regularly, they can become clogged,
humidified, and even get mouldy. This situation may adversely affect
human health and the efficiency of the air conditioner.

BAKIM SIRASINDA YAPILAN İŞLEMLER
DIŞ ÜNITELERDE:

OPERATIONS PERFORMED DURING MAINTENANCE
IN OUTDOOR UNITS:

• Eşanjör durumunun kontrolü ve temizliği,
• Fan motorunun çalışma kontrolü,
• Kompresörün çalışma kontrolü,
• 4 yollu vananın çalışma kontrolü,
• Solenoid vananın çalışma kontrolü,
• Elektronik genleşme vanasının çalışma kontrolü,
• Sıcaklık sensörlerinin çalışma kontrolü,
• Basınç sensörleri çalışma kontrolü,

•Examination and cleaning of the heat exchanger condition,
• Operation control of the fan motor,
• Compressor operating control,
• Operation control of 4-way valve,
• Operation control of solenoid valve,
• Operation control of electronic expansion valve,
• Operational control of temperature sensors,
• Operation control of pressure sensors,

İÇ ÜNITELERDE:

IN INDOOR UNITS:

• Bütün iç ünitelerin çalışma fonksiyonlarının kontrolü,
• Elektronik kartların fiziksel durumunun kontrolü,
• Dip switch ve rotary switch ayarlarının kontrolü,
• Fan motorunun çalışma kontrolü,
• Elektronik genleşme vanasının çalışma kontrolü,
• Sıcaklık sensörlerinin çalışma kontrolü yapılır.
• Hava filtresinin tozdan ve bakterilerden arındırılması
sağlanır.
• Nem, rutubet ve bakterilerin oluşturduğu kötü kokulardan
arındırmak için ozon ile temizlik işlemleri yapılır.
• Virüs ve bakterileri öldürmek amaçlı dezenfeksiyon
işlemleri yapılmaktadır.

• Control of operation functions of all indoor units,
• Checking the physical condition of electronic cards,
• Control of dip switch and rotary switch settings,
• Operation control of the fan motor,
• Operation control of electronic expansion valve
• Temperature sensors are checked for operation.
• It is ensured that the air filter is purified from dust and
bacteria.
• Cleaning processes are carried out with ozone to remove
the bad odors caused by humidity, moisture and bacteria.
• Disinfection processes are carried out to kill viruses and
bacteria.
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Hava kirliliği günümüzde karşılaştığımız en büyük sağlık sorunlarından biridir.
İngiltere Halk Sağlığı’ndan alınan rakamlara göre; kirlilik

her yıl 24,000 ila 36,000
arasında ölüme sebep oluyor.

£8 ila £20 milyar sterlini
aşacağını tahmin ediyor.

No-one should have to breath
unhealthy air
Air pollution is one of the biggest health problems we face today. Figures from
Public Health England UK, pollution causes between
FİLTRE EDİLMİŞ HAVA SAYESİNDE;
•
•
•
•
•
•

DÜZENLİ SİNDİRİM
YÜKSEK SEROTONİN
BOL MUTLULUK
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
TEMİZ AKCİĞERLER
ENERJİ DOLU VE KESKİN BİR ZİHİN

BENEFITS OF FILTERED AIR;

£8 billion and £20 billion.
Peşin fiyatına 3 aydan 6 aya kadar taksit
imkanları ile klimanıza bakım yaptırmak
için telefon numaralarımızı arayabilir
veya internet sitemizde bulunan teklif
talep formunu doldurabilirsiniz.

•
•
•
•
•

HEALTHY DIGESTION.
HIGH SEROTONIN.
LOTS OF HAPPINESS.
STRONG IMMUNE SYSTEM.
CLEAN LUNGS.

http://www.cankardeslerklima.com/Home/TeklifFormu
WWW.CANKARDESLERKLIMA.COM
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CONTACT
AYAZAĞA MAH. DEREBOYU1 CAD. NO:22/B SARIYER / İSTANBUL (ŞUBE)

+90 212 294 23 03
+90 530 225 32 91

MURATPAŞA MAH. TONGUÇ CAD. NO:80/3 MURATPAŞA / ANTALYA (MERKEZ)
+90 242 335 37 37
+90 530 225 32 90

WWW.CANKARDESLERKLIMA.COM
bakim@cankardeslerklima.com
instagram.com/cankardeslerklima
facebook.com/cankardeslerklimaltdsti
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