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VRF sistemler en kısa sürede maksimum ısıtma ve soğutma kapasiteleri 

sayesinde konforlu bir kullanım sağlar. 
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Çözüm Ortaklarımız

Atek İklimlendirme 2010 yılında Isıtma ve Soğutma 
sistemlerinin yerinde servis, bakım ve onarım hizmetini 
vermek üzere Maltepe'de kurulmuştur. Gelişen teknoloji ve 
sistemler hakkında sürekli personellerini eğiterek müşter-
ilerine en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır.

Her geçen gün ilerleme kaydederek bu gün tüm Türkiye 
geneli bayi satış kanalı bulunan, Ulusal firmaların tercih 
ettiği firma haline gelmiştir. Bu ilerlemenin desteklenmesi 
adına kurulan Pendik merkez ofis, Çayırova üretim tesisi 
ve gezici servis araç ağı büyük önem arz etmiştir.

2010 yılında bireysel müşterilerin ufak çapta sorunlarına 
çözüm sağlayan ATEK İKLİMLENDİRME bu gün dev projel-
erin altına imza atmaktadır.

2016 yılında VRF - Ticari - Split cihazlarda çözüm ortak-
larımız ile yaptığımız anlaşma sonucu firmamızın tam yetki 
alarak kurumsal ve bireysel müşterilerimizin mevcut ciha-
zlarına hizmet vermenin yanı sıra, cihaz temini noktasında 
tedarikçi firma olmamızı sağlanmıştır.

Yenilikçi, çağa ayak uyduran ve sürekli kendini yenileyen 
firmamız sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına emin 
adımlarla serüvenine devam etmektedir.
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VRF (Variable Refrigerant Flow) klimalar değişken 
debili soğutucu akışkan sistemleri sayesinde, ihti-
yaç duyulan kapasiteyi net olarak ayarlayarak 
ortama en uygun havayı üretir.

En kısa sürede maksimum ısıtma

Tek noktadan merkezi kontrol kolaylığı

Enerji verimliliği artışı

Düşük maliyet

Çevre dostu kullanım

En kısa sürede maksimum soğutma

VRF
Nedir?

SAĞLADIĞI FAYDALAR

VRF (Variable Refrigerant Flow)
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Kaset Tipi İç Ünite

Kanal Tipi İç Ünite

Duvar Tipi İç Ünite

600*600 (mm) compact cihazlarımız ile karolam tavan uygulamalarında tavan tadilatı gerekmeden ürün montajı yapılabilmekte-
dir. Cihazların drenaj pompalarının dahili olması su gider problemini ortadan kaldırmaktadır. Emiş ve üfleme ağızları aynı 
panel üzerinden olması sebebiyle herhangi bir kanal maliyeti gerektirmez.

Duvar Tip iç ünitelerimiz düşük tavanlı alanlarda kullanılması uygun görülmektedir. Ürünün 10,5 kw'a kadar yüksek kapasite 
imkanı sağlayan modelleri mevcuttur. Cihazın minimum boyutları sebebiyle uygulanması zor alanlarda iklimlendirme çözüm 

imkanı sağlamaktadır.

Kapaklı kanal tip cihazlarımız sayesinde uygulama kolaylığı ve estetik görünüm sağlanmıştır. Alışa gelmiş sistemlere nazaran 
alüminyum menfez ve kanal maliyeti ortadan kaldırılmıştır. Cihazın üfleme ağız yanında dijital ekran bulunması ile cihaz set 
değeri ve oda sıcaklığı bilgilerin okunması sağlanmıştır. 



Önden atış dış üniteler ile mini sistemler kurulabilmektedir. Ürün maliyetlerin düşürülmesi adına üretilmiş olup tek dış ünite 
ile 33,5 kw'a kadar ulaşan verimlilik sağlanmıştır. Cihaz, fan gurubunun önde olması ile kat arası bölümlerde kullanım imkanı 
sağlanmıştır.

Üstten atış dış ünitlerin birleştirilebilme imkanı ile modül oluşturularak 294 kw'a kadar Soğutma 330 kw'a kadar ısıtma gücü 
sağlanmıştır. Ürünlerin üstün yazılım teknolojisi sayesinde sıralı çalışma prensibinde cihazlar ortalama aynı kullanım saati ile 

performans sergiler. Arıza modu sayesinde bir cihazın arıza yapması sistemi engellemez.

Önden Atış VRF Dış Ünite

Üstten Atış VRF Dış Ünite
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