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tan�t�m
ULMA Agricola Kuzey �spanya’n�n en büyük gruplar�ndan 
biri olan ULMA Grup’un bir üyesidir. Bünyesinde bulu-
nan 7 �irket  sahip oldu�u tecrübe, varl�k ve kültürlerini 
payla�arak uluslararas� alanlarda rekabet edebilir güce 
sahip olurlar.

Finansal, e�itimsel ve ara�t�rmac� bir a��n içinde do�up 
geli�mi�lerdir ve bu durum Mondragon Cooperative Ex-
periance taraf�ndan peki�tirilmi�tir.

1979’dan beri ULMA Agricola boruya �ekil verilmesinden 
ba�layarak son ürün haline getirilmesine ve da��t�lmas�na 
kadar tamamen otomatik süreçler kullanarak, sera 
konstüksiyonlar� üretimi için kendi malzemelerinin üreti-
mini yapmaktad�r.

Çok disiplinli �ekilde çal��an mühendislik departman� 
mü�terinin en uygun kaynaklar�n� kullanarak en son 
dizayn ve hesaplama teknolojilerini uygulayarak her 
projeyi ba�ar�l� bir �ekilde sonuçland�rmak için e�itim 
alm��lard�r. 

Hem kalite hem miktar olarak maksimum üretime ula�mak 
için tasarlanm�� kapsaml� “anahtar-teslimi” tesisler yap-
mak için, �irket ayn� zamanda mühendislik, kurulum ve 
sat�� sonras� servis uzman� sa�lar.

ISO 9001 serti� kas�na sahip olup Toplam Kalite 
politikalar�n�n hakim oldu�u süreçleri kullanarak UNE 

13031-1 STANDARD’�na uyan Avrupa dizayn ve kurulum 
kurallar�n� uygulamaktad�r.

ULMA AGR�COLA ÜRET�C�LERLE ÇALI�MA KONUSUNDA 
UZMANLA�MI� VE ÇOK ÇE��TL� ÖRTÜ ALTI ÜRET�M 
S�STEMLER� SUNAN REKABETÇ� VE SÜREKL�-GEL��EN 
B�R ��RKETT�R 

ULMA Agricola hem ulusal hem de uluslar 
aras� alanda bir üreticinin ihtiyac�na cevap 
verebilecek geni� bir sat�� a��na sahiptir.



4 MULT�-SPAN SERALAR

ULMA MULTI-SPAN SERALARI HER ÜRÜN �Ç�N OPT�MUM 
DURUMLAR YARATMAK AMACIYLA TASARLANMI� 
MODÜLER VE KURULUMU KOLAY SERALARDIR

multispan
Multi-span’in parçalar� kurulum sürecini kolayla�t�ran ve 
yap�ya etki eden farkl� stresleri daha iyi emen vidalanm�� 
parçalar kullanarak mükemmel bir sa�laml�k sa�lamak 
için tasarlanm��t�r.

ULMA Agricola seralar� “Plastik Örtülü Multi-Span Seralar” 
için �spanyol Sera Standard� UNE-76-208/92 normunun 
gereklerini kar��lamaktad�r. Bu standard, sera yap�lar� 
hesaplan�rken dikkate al�nacak yükleri ve birle�imleri be-
lirler. 

Vidalar UNE 76.208/92 standard�yla ve UNE-EN ISO 
898-1:2000 standard�yla uyumlu 8.8 kalitesindedir.

A��r� yük hesaplamalar� Avrupa Çelik Konstrüksiyonlar� 
Sözle�mesi(CECM) gereklerine uygun �ekilde belirlen-
mektedir.

Alüminyum parçalar ve pro� ller UNE-EN 755-2:1998 
standard�na uygun mekanik özellikler ve UNE-EN 75-
9:2001 standard�na uygun boyut özelliklerini ta��r.

Multi-span serisinde Gotik model daha fazla iç alana 
ula�mak amac�yla tasarlanm��t�r. Gotik modelin yap�s� 
ve kemer aral�klar�n�n tasar�m�, güne� ����� kullan�m�n� 
artt�r�r, oluklara do�ru iyi bo�altma sayesinde bu�udan 

kaynaklanan damlac�klar�n bitki üzerine damlama riski-
ni azalt�r. Bu yap� tipi, seran�n içindeki kullan�labilir alan� 
artt�r�r.

ULMA Agricola standart seralar� �unlar� yerine getirir: 

 • “Sera Tasar�m� ve Konstrüksiyonu. K�s�m 1: Tica-
ri Üretim �çin Seralar” için Avrupa UNE-EN 13031-1 
Standard�

• “Seralar için Spesi� k AENOR Kurallar�” RP 00.47

• “Ticari Seralardaki Rüzgar etkisi” UNE 76209 IN

ULMA Agricola S. Coop UNE-EN 13031-
1 standard�na uyumlu kendi seralar� için 
standardizasyon alan ilk �spanyol sera 

üreticisidir ve �u anda AENOR serti� kas�na 
sahip tek sera üreticisidir. 
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 GOT�K MULT�SPAN (G)

MODEL M-6 M-8 M-9 G-8 G-9

Tünel Geni�li�i 6,40 8.00 9.00 8.00 9.60

Kemer Aral�klar� 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

D�� Direkler Aras� Mesafe 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

�ç direkler aras� mesafe 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Ürün destek demirleri 5.00 5.00 5.00 5.00 2.50

Oluk Alt� Yükseklik 3.50 4.00 4.50 5.00 3.50 4.00 4.50 5.00 3.50 4.00 4.50 5.00 3.50 4.00 4.50 5.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Mahya yüksekli�i 4.85 5.35 5.85 6.35 5.20 5.70 6.20 6.70 5.45 5.95 6.45 6.95 5.60 6.10 6.60 7.10 6.00 6.50 7.00 7.50

 S�RKÜLER MULT�SPAN(M)
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çat� pencereleri
Tesisat�n düzenli havaland�rmas�n� sa�layacak �ekilde çat�ya yerle�tirilmi�tir. Farkl� modeller farkl� iklim ko�ullar�na 
hitap edecek �ekilde tasarlanm��t�r.

çevre pencereleri
Çat� pencereleri ile kombine edildi�inde, sera içinde saat baz�nda hava yenileme gücünü artt�r�r. Aç�lma tarz�na göre, 
farkl� modeller tasarlanm��t�r.

ÇATI PENCERES�
Yumu�ak iklimler için uygundur.

pencereler

SUPERCENIT TEK VE KELEBEK PENCERELER
S�cak ve yüksek-nemli iklimlere uygundur.

örtü malzemesi
ULMA Agricola sera yap�lar� her a�amada uygun sabitleme sistemleri kullanarak farkl� tiplerde örtü malzemesi 
kullan�labilecek �ekilde tasarlanm��t�r.

plastik � lm
Termal Polietilen, Üç Katl�, EVA, 
kanaviçe

yar� sert 
malzemeler
PVC, Polyester, Polikarbon.

sert tabakalar

Boyanm�� saç, sandwich panel

SARAN PENCERE
Plastik � lm ana ek-
sen üzerinde a�a�� 
yukar� sarmaktad�r.

G�YOT�N PEN-
CERE

Dikine hareket ile 
aç�l�r. 
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ULMA  Agricola hem çat� hem çevre pencerelerini ve di�er parçalar� otomatik olarak çal��t�rabilecek �ekilde farkl� 
motor sistemleriyle donat�lm��t�r. Bu sayede sera içindeki iklim de�i�ikliklerinin kontrol edilmesi sa�lan�r.

Di�li azalt�c� açma sistemi bir zincir ba�lant�s� arac�l���yla vites miline ve her 2,5 metredeki vites kutusuna aktar�r.

Saran pencerenin oldu�u durumlarda, açma sistemi plasti�in ana eksen etraf�nda dolanmaya ba�lamas�yla 
çal��acak �ekilde tasarlanm��t�r.

motorize sistem

Ön ve yan kap�lar, yan direk destekleri, K destekleri,…vb. standart yap�n�n tamamlanmas� için ULMA Agricola’n�n 
sundu�u malzemelerin sadece birkaç tanesidir.

sera yap�
aksesuarlar�



8 MULT�-SPAN SERALAR

ULMA Agricola perdeleri a�a��dakileri kontrol etmeye yarar:

�s� ve gölge perdeleri

8 MULT�-SPAN SERALAR

���k
ULMA Agricola perdeleri maksimum “gölge etkisine” 
ula�an gölgenin her seviyesi için do�ru miktarda 
alüminyum kullanarak güne� �����n� emmek yerine 
k�rarak güne� ����� miktar�n� azaltmak için çok etkilidir.

nem
Perdelerin zemine yak�n k�s�mlar� topraktan �s� 
radyasyonu emme konusunda mükemmel bir 
kapasiteye sahiptir. Bu yüzden perde bu�uyu ve 
üzerinde çiy olu�mas�n� engellemek için yüksek 
s�cakl�kta bulunur.

Perdenin tasar�m� buhar�n kolayca içinden 
geçebilmesini kolayla�t�r�r. Normal yeti�tirme 
ortamlar�nda, perdenin zemine yak�n k�s�mlar�nda hiç 
bu�u damlas� görülmemi�tir.

Çat�dan dü�en damlalar perdeye tak�l�r ve kuruyarak 

bitkinin üzerine damlamas�n�n önlendi�i perde örgü 
sistemine do�ru kayar.

s�cakl�k
ULMA Agricola perdeleri radyasyonun d��ar� gitmesini 
engelleyen transparan � lmleri ve alüminyum tabakalar� 
kullan�r. Perdenin üzerindeki �effaf �eritler �s� 
radyasyonunu emer ve PAR �����n�n geçmesine izin 
verir. Lamine edilmi� alüminyum �eritler �s�y� içeri al�r ve 
�s�n�n yukar�ya kaçmas�n� engeller.

Geceleri kapat�ld���nda, perdeler �s�y� içerde tutar ve 
böylece don zarar�n� azalt�r.

 Gün içerisinde kapat�ld���nda, seran�n içine giren 
güne� ����� miktar�n� azalt�r böylece iç s�cakl���n daha 
iyi kontrolünü sa�lar.

 Her durumda çok büyük bir enerji tasarrufu sa�lanm�� 
olur.

azalt�lm�� katlama
Perdenin esnek ve kolay katlanan bir yap�s� vard�r böylece katlan�nca en az yeri kaplar ve maksimum �����n 
geçmesini sa�lar.
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MÜKEMMEL SON HAL� ONLARI SUNUM VE GÖSTER� �Ç�N 
�DEAL YAPAR

yeti�tirme tezgahlar�

Yeti�tirme tezgahlar�; galvanizli çelik, alüminyum pro� l 
ve plastikten yap�lm�� yuvarlak kö�eli sehpalar� kapsar.

sabit tezgahlar
Sabit tezgahlar 1,6m , 1,8m ve 2m eninde olabilirler. 
Standart yüksekli�i 0,8m’dir ve uzunluk s�n�rlamas� 
yoktur. Bu tezgahlar ile çok katl� alan uygulamas� da 
yap�labilir.

portatif tezgahlar
Sabit tezgahlardan farkl� olarak, portatif tezgahlar�n iki 
tane siyah kauçu�u ve her sehpan�n alt�nda çok yönlü 
tekerlekleri vard�r. Bunlar bütün tezgah sisteminin 
hareket etmesini sa�lar. Tezgahlar�n sonunda, bu iki 
tekerlekten bir tanesi kazara olabilecek hareketleri 
önlemek için bir fren sistemiyle sabitlenir. 1,6m, 1,8m 
ve 2m enlerinde bulunurlar.

seyyar tezgahlar
1,6m, 1,8m ve 2m eninde bulunurlar, tavsiye edilen 
maksimum uzunluk 20 m.’dir. Bu tip tezgahlarda, 
yuvarlak borular, bilyeler, k�zaklar ve borunun geri 
dönme koruyucusunu içeren sistem, sabit tezgahlarda 
oldu�u gibi, tepsi platformun zemine sabitlenmi� 
olan destekleme yap�s�n�n üzerinden yanlara do�ru 
hareket etmesini sa�lar. Bu sistem ile bunlar hareket 
ettirildi�inde tezgahlara eri�im sa�lanm�� olur böylece 
alan�n ço�unun üretim için ayr�lmas�na imkan sa�lam�� 
olur.

Tezgah�n kullan�m amac�na ba�l� olarak, PVC 
yada �zgara tabanl� olarak yukar�daki bahsedilen 
modellerden biri seçilebilir. 

PVC taban �zgara taban
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Hava sirkülasyon fanlar�n�n sera içerisindeki iklim 
kalitesi ve homojenitesi üzerinde önemli etkisi vard�r. 
Hava sirkülasyonu bu�u ve bitki hastal�klar�n�n 
önlenmesine yard�mc� olur ve terlemeyi artt�r�r. 

Bütün parçalar� paslanmaya dayan�kl�d�r. Koruma 
sistemi olan yüksek-kalite motorlarla çal���r.

hava sirkülasyon fanlar�

FAN SERANIN �Ç�NDEK� HAVAYI YEN�LEMEK �Ç�N 
TASARLANMI�TIR. �ÇERDEK� SICAKLI�I AZALTMAK �Ç�N 
SO�UTMA PANELLER�YLE B�R ARADA KULLANILAB�L�R.

fan

MODEL RPM
Hava Ak�m�

(m³/h)
Voltaj

(V)
Frq.

(Hz)*
Nom. I

(A)

Güç 

Tüketimi
(W)

Mevcut 

Geni�lik
(m)

Sürgü
(m)

A��rl�k 
(Kg)

TB4E40Q 1400 5050 230 50 1.1 230 16 47 9
TB4D40Q 1400 5050 230/400 50 1.0/0.6 210 16 47 9
TB4E50Q 1400 7760 230 50 1.8 390 18 58 11.5
TB4D50Q 1400 7760 230/400 50 1.9/1.1 400 18 58 11.5

EM30 EM50N

0.5CV 0.75CV 1and 1.2 CV 1.5 CV

Tam donanimli fanin a�irli�i Kg 55 56 84 86

Nominal pervane hizi Rpm 590 640 368 427

0 pa’da hava ak�m� M3/h 13.500 14.550 36.180 42.125

0 pa’da spesi� k ç�kt� M3/wh 20.2 17.9 34.5 28.0

Pervane iç çap� mm 760 1.270

Pervane kanad� adedi 6 6

Kepenk pervane kanad� adedi 7 10

Elektrik motoru için iec korumas� IP55
*6
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Fan ve venturi gövdesi, dayan�kl� yuvarlak çelik 
tabakadan yap�lm��t�r. Merkezi çember ve V-�ekilli 
makara dökme alüminyumdan yap�lm��t�r. 

Otomatik kepenkler yüksek-dayan�kl� s�k��t�r�lm�� ve 
galvanize edilmi�tir ve tozun içeri girmesini önler. 

Pervane az gürültü ve titre�im yapmas� için statik ve 
dinamik olarak dengelenmi�tir. Boyanm�� galvanize çelik 
yada paslanmaz çelik olarak bulunur. 

Dü�ük enerji tüketimi ve verimlilik ana özelliklerini ta��yan 
A s�n�f� motor ile çal��maktad�r. 50 yada 60 Hz. Da 230 v 
1f yD 230/400 3 f’ da çal��abilmektedir.

ANA KURULUM ÖLÇÜMLER

Ölçümler (mm) A B C D E F G H

EM 30 950 950 450 530 M8 240 295 475

EM 50 n 1.380 1.380 450 530 M8 270 308 830
* D sütunu kepengin üzerindeki CE güvenlik garantisi olan fan� gösterir.

MB 4E40Q MB 4E50QB
A 365 420
B 515 620
C 38 38
D 216 240
E 314 328
F 520 620
G 304 369

* ölçümler cm cinsindedir

hava ak�m�
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Gövdesi galvaniz çelik giydirmeden yap�lm��t�r. 

Yanma Odas� ve �s� dönü�türücüsü paslanmaz çelikten 
yap�lm��t�r.

Yanma kontrol süreci çok basittir.

Yanma gazlar� �s� dönü�türücüsü arac�l���yla dolayl� 
yanma ilkesine göre çal���r. 

Yanma gazlar� binadan d��ar�ya bacadan ç�kar. 

Güvenli�i artt�rmak ve sabit olmayan �s�t�c� çal��malar�n� 
önlemek için çift anahtar termostatla donat�lm��t�r.

hava �s�t�c�

 ISITICILAR SERA �ÇER�S�NDEK� HAVAYI ISITMAK �Ç�N 
TASARLANMI�TIR VE N�SP� NEM�N NORMAL ÖLÇÜDE 
OLACAK �EK�LDE KONTROL ED�LMES�N� SA�LAR

Model Is�t�c� Gücü cal/h (KW) Hava Ak�m� (m3/h) Çal��ma Voltaj� (V) A��rl�k(Kg)

GP-50 50,000  (58.1) 4,700 230/400 3f 90

GP-80 80,000  (93.0) 5,800 230/400 3f 120

GP-130 130,000  (151.1) 9,500 230/400 3f 145

Model
ÖLÇÜMLER (MM)

A B Ø C Ø D

GP-50 1570 780 400 150

GP-80 1760 870 500 150

GP-130 2000 970 600 200
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GSM teknolojisi
CERES, Mikro Klima Sistem �klim kontrollerine en 
son GSM teknolojisinin dahil edilebilmesini sa�layan 
bir modüldür. Kullan�c�ya tesisten uzaktayken rahatl�k 
sa�layan uzaktan takip, kontrol ve denetleme sistemidir.

CERES, kullan�c�n�n tam olarak yap�land�rabilece�i, 
sorulabilecek sorular, olabilecek manevralar ve tesiste 
meydana gelen bir olay ile ilgili notlar� k�sa mesaj 
kullanarak gönderebilecek cep telefonlar�na sahiptir.

CERES, kullan�c�n�n tesisin durumunu her zaman ve 
her yerden kontol edebilmesini sa�lar.

M�KROKL�MAT�K S�STEMDEK� �KL�M KONTROL ÜN�TELER� 
SERA DE���KENLER�N� KONTROL EDERLER VE HER T�P 
ÜRÜN �Ç�N DO�RU �KL�M� YARATIRLAR. 

iklim kontrol

ULMA AGRICOLA’NIN AR-GE DEPARTMANI, SEKTÖRDEKI TECRÜBELERININ DE AVANTAJIYLA, SERALARINI TAM 
OTOMATIK YAPMAK IÇIN ÇOK GENI� BIR MALZEME DIZISI GELI�TIRMI�TIR.

ULMA AGRICOLA �U ANDA EN SON GSM TEKNOLOJISININ FARKLI SENSÖRLERIN, GÜÇ GÖNÜ�TÜRÜCÜ KUTULARIN 
VE SINYAL GÜÇLENDIRICILERIN DAHIL EDILEBILECE�I ÇOK GENI� BIR IKLIM KONTROL ÜNITELERI SERISINE SAHIPTIR.

iklim kontrol
Büyük LCD ekran� ve detayl� menüleriyle kullan�c� 
– dostu bir alettir.

Ad� Uygulamalar

Tepe 
penceresi 
tek taraf�

Tepe 
penceresi 2 

tara	 �

 Yan 
pencere 2 

tara	 �
perde Is�t�c�

+Dola�t�r�c�

0110 X X

1000 X

1110 X X X

3000 X X

2110 X X X
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sensörler
ULMA Agricola �klim Kontrol Sisteminin bütün 
elemanlar�nda gerekli olan hassasiyeti ve güvenilirli�i 
koruyarak çok seçenekli yüksek kalite sensörler sunar. 
Bu sensörler kullan�larak, çok karma��k mereorolojik 
istasyonlar� bile yap�land�r�labilir.

güç dönü�türücü kutular ve 
sinyal güçlendiriciler

ANEMOMETRE TERMOMETRE YA�MUR SENSÖRÜ

HAVA FIRILDA�I PYRANOMETRE B�RLE�T�R�LM�� ISI VE 
NEM

Ak�m k�r�c� korumas�yla güç 
dönü�türücü kutu, fan motorlar�n�n 
ve perdelerinin yönünü kontrol 
eder. 

Bütün safhalarda seri ba�� parçalar 
bulunur. Malzeme koruma seviyesi 
IP-55 (toz ve su) dir.
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ULMA AGR�COLA’NIN ÖNER� VE H�ZMETLER�NE DAYANAN 
ÜRET�M S�STEMLER�

uygulamalar

MULT�SPAN SERALARI IÇIN ULMA AGRICOLA’NIN SUNDU�U FARKLI SEÇENEKLER VE DESTEKLE BIRLIKTE ÖRTÜ 
MALZEME ÇE�ITLILI�I, OTOMASYON VE EKIPMAN SEÇENEKLERIYLE, MÜ�TERININ ISTEDI�I HER TÜRLÜ UYGULAMADA 
YAPIYI KULLANMA IMKANI VERIR.

BU ANLAMDA, ULMA AGRICOLA’NIN TAVSIYE VE SERVISLERIYLE DESTEKLENEN, ÜRETIM DONANIMI, BÜYÜKBA� 
HAYVAN YETI�TIRME BÖLÜMLERI, SANAYI BÖLÜMLERI GIBI GERÇEK ÜRETIM SISTEMLERI YARATILIR.
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üretim tesisleri
ULMA Agricola seralar�nda en çok 
sebze, süs bitkileri ve kesme çiçek 
üretimi yap�lmaktad�r.

Genellikle bu tarz tesisler dahili iklim 
kontrol malzemeleriyle donat�lm��t�r.

endüstriyel 
i�letmeler
Bu tarz yap�larda örtü malzemesi 
genellikle sert tabakalar, polikarbon 
yada sandwich paneldir. 

Sütunlar aras�nda daha fazla 
mesafeye sahip olmak için ve 
böylece araçlar�n içerde rahat 
kullan�labilmesini sa�lamak için 
dayaklar ve K desteklemeleri 
kullan�l�r.

hayvan çiftlikleri
Her çe�it çiftlikler ULMA Agricola’n�n 
sa�lad��� örtü malzemelerinden 
kullanarak örtü alt� sera sistemleri 
ile donat�lm��t�r. Bu özelli�i ile bu 
tesislerin di�er endüstriyel binalar 
yada üretim tesisleri ile aras�nda bir 
fark bulmak zordur.

bahçe merkezleri
Herhangi bir perakende i�letmesi 
gibi, Bahçe Merkezleri tasar�m ve 
detaylarla ilgilenirler. Bu yüzden 
bu tarz tesisler için en me�hur 
örtü malzemesi tabaka ya da cam 
paneldir.

Is� perdeleri ve üretim sehpalar� en 
çok kullan�lan iç malzemelerdir.



ULMA Agrícola S.Coop.
B. Garibai 9
20560 ONATI
Guipúzcoa - Spain
Tel. +34 943 034900
Fax: +34 943 716466
info@ulmaagricola.com
www.ulmaagricola.com

Quali� ed agents operate in countries not listed here, contact:

LOCAL SALES AND SERVICES


