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Son Kullanıcı: 

Şehir: 

Tesis Tipi: 

Yıl: 

Müteahit: 

Keskinoğlu 

Manisa 

Piliç Eti ve Yumurta Üretimi  

2007 

- 

Kumaş Tipi/Renk: 

Montaj: 

Uygulama: 

Toplam Hava Debisi: 

Atış Modeli: 

Trevira CS/Mavi, Gri, Turuncu 

Tip3/Tip4 

Soğutma 

126000 m3/h 
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Tekstil bazlı hava dağıtım 
sistemleri üreticisi FabricAir, 
et işleme işlemlerinin soğuk 
oda şartlarında yapıldığı et 
entegre tesislerinde gerek 
çalışanların sağlığı gerekse de 
yüksek soğutma performansı 
açısından hava dağıtımı 
konusunda üreticilerin ilk 
tercihleri oluyor. 
 
Keskinoğlu; Türkiye’de 
yaklaşık yarım asırdır 
gerçekleştirmekte olduğu piliç 
eti ve yumurta üretimi 
konusunda sektörün en 
deneyimli markalarından birisi 
olarak öne çıkıyor. Ayrıca 
Keskinoğlu firmasının 
zeytinyağı, yem ve gübre 
sanayi ile birlikte, yumurta 
yönlü civciv yetiştiriciliği gibi 
alanlarda da faaliyetleri 
bulunmakta.  

Keskinoğlu firması yaklaşık beş yıldır 
piliç eti işleme ve paketleme kısımları 
başta olmak üzere fabrikanın çeşitli 
kısımlarında FabricAir tekstil bazlı 
havalandırma sistemlerini kullanıyor. 
Firmanın Soğuk Hava ve Makine Dairesi 
Sorumlusu; Sn. Mehmet Sevim FabricAir 
Tekstil Bazlı Hava Dağıtım 
Sistemlerinden nasıl haberdar 
olduklarını ve yapmış oldukları bu 
tercihin nedenlerini bize şu şekilde 
özetledi. 
 
“ Biliyorsunuz tavuk işleme tesislerinde 
üretim alanlarındaki ideal sıcaklık aralığı 
5 ile 8 derece aralığıdır ve biz de üretim 
alanındaki sıcaklığı bu seviyelere 
çekebilmek adına çoğu et entegre 
tesisinde de olduğu gibi evaporatörler 
kullanıyoruz. Bu noktada soğutmanın 
sadece evaporatörler vasıtasıyla 
yapılmaya çalışılması soğutmanın 
homojenliği ve kalitesi açısından çok da 
sağlıklı sonuçlar vermiyor.  

En Doğru Çözüm: 
Evaporatör + FabricAir 

Keskinoğlu  
Soğuk Hava ve Mak. D. Sorumlusu; 

Mehmet SEVİM 

FabricAir firmasının İzmir’de yer alan satış 
ofisindeki arkadaşlarla iletişime geçtiğimizde 
ve ihtiyaçlarımızı belirttiğimizde bize çok 
yardımcı oldular ve üretim tesisimiz için en 
doğru çözümleri önerdiler. Yaklaşık beş yıl 
evvel tesislerimizde kullanmaya başladığımız 
FabricAir tekstil bazlı hava dağıtım sistemleri 
ile birlikte üretim tesisimizde nihayet 
istediğimiz seviyedeki soğutma kalitesine 
ulaştık ve üretim kısmında çalışmakta olan 
personelimizin karşılaşmış olduğu sağlık 
problemlerinde ve bu nedenle alınan izinlerde 
de önemli derecede bir düşüş olduğuna tanık 
olduk.” 

FabricAir Tekstil Bazlı 
Hava Dağıtım 
Sistemleri, Keskinoğlu 
gibi önemli piliç eti ve 
yumurta üretim 
tesislerinde soğutma 
proseslerindeki 
etkinliği arttırıcı ve 
çalışanların sağlığını 
tehdid etmeyen hava 
atış modelleri 
sayesinde ön plana 
çıkıyor ve sıklıkla 
tercih ediliyor. 

KESKINOĞLU 
MANISA  


