
WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2019 etkinliğine Doğu İklimlendirme
koşu takımı ile bu yıl da destek oldu.

DOĞU İKLİMLENDİRME OMURİLİK FELÇLİLERİ 
İÇİN BU YIL DA KOŞTU

DOĞU İLE NEFES ALAN MEKÂNLAR

s. 7

süreli yayınıdır.

s. 8

Empire Cinema, Malta

s. 2

Yaz ayının vermiş olduğu yüksek enerji ile birçok projemizde 
önemli yol katettik. Bu süreçte, Ar-Ge merkezimiz kuruldu 
ve çalışmalarını hızla sürdürüyor. Test laboratuvarlarımıza 
bir yenisini daha ekledik. Rooftop projemizin ilk adımı olan 
Tropikal Tip Rooftop'ı piyasaya sürdük. 

Nefes alınan her yerde güzel bir "Sonbahar" 
geçirmeniz dileğiyle.

Tarihte ve günümüzde bilim, 
mühendislik ve tasarım 

alanları, çoğu zaman doğanın 
mükemmelliğinden öykünüp, 
ondan ilham aldığı çalışmalar 

ortaya koymuştur. 

Biyomimikri olarak bilenen bu 
disiplin ile bizde 

Doğadan İlham Aldık!

Four Seasons dergimizin 5. sayısı olan "YAZ" ile Sodex 
fuarında "Doğadan İlham Al" sloganımızla sizleri 
selamlıyoruz.

Doğadan aldığımız ilham ile geliştirdiğimiz ürünlerimizi 
sizlerin beğenisine sunuyoruz.

DOĞU İKLİMLENDİRME’nin 2019 yılındaki en önemli yatırımlarından biri 
olan test laboratuvarı 2019 Ağustos ayında devreye alındı. DOGU HVAC 
Climatic Test Laboratory adı ile hizmet vermeye başlayan laboratuvar 
Ar-Ge  merkezi bünyesinde çalışmalarına devam edecek. Uzun ve titiz bir 
hazırlık süreci sonunda hayata geçen laboratuvar ile birlikte TS EN 308, 
TS EN 13141-7, TS EN 14511, TS EN 14825,  AMCA 210 başta olmak üzere 
birçok uluslararası standarda göre mevcut ürün gamındaki ürünlerin ve 
Ar-Ge hedefleri dahiliden üretilecek yeni ürünlerin testleri yapılabilecek. 

DOĞU İKLİMLENDİRME 
TEST LABORATUVARI AÇILDI
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HAZİRAN/TEMMUZ/AĞUSTOS 2019-5

“YAZ”

DOĞADAN
İLHAM
ALDIK!



DOĞU İKLİMLENDİRME’nin 2019 yılındaki en 
önemli yatırımlarından biri olan test laboratuvarı 
2019 Ağustos ayında devreye alındı. DOGU HVAC 
Climatic Test Laboratory adı ile hizmet vermeye 
başlayan laboratuvar,  Ar-Ge merkezi bünyesinde 
çalışmalarına devam edecek. Uzun ve titiz bir 
hazırlık süreci sonunda hayata geçen laboratuvar 
ile birlikte EN308 ve EN13141/7 standartlarına 
göre ısı/enerji geri kazanım cihazlarının testleri 
yapılacak. 

Şu an ürün gamında bulunan klima santrali, 
tavan ve yer tipi ısı geri kazanım cihazları vb. 
birçok havalandırma ve iklimlendirme cihazının iç 
ve dış kaçak testleri, hava debisi, ısıtma/soğutma 
kapasitesi gibi temel ölçümlerin yanında ısı geri 
kazanım verimi, SFP, COP, ERR gibi verimlilik 
değerleri de test edilecek. Ayrıca yeni ürün 
gamına eklenen tropik ve Avrupa bölgesi için 
üretilecek çatı tipi paket klima cihazları (rooftop) 
da bu laboratuvarda TS EN 14511, TS EN 14825, 
AMCA 210 standartlarına göre test edilecek.
Yapılacak testler ile Doğu İklimlendirme’nin Ar-
Ge çalışmaları yönlendirilirken ErP ve Ecodesign 
yönetmelikleri çerçevesinde üretilen ürünlerinin 
performansları da garanti altına alacak. 
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FUAR/YURT DIŞI EĞİTİMLER

DOĞU İKLİMLENDİRME 
TEST LABORATUVARI AÇILDI

DOĞU İKLİMLENDİRME bir süredir yürüttüğü Ar-Ge merkezi olma çalışmalarını tamamlayarak, 
28 Aralık 2018 tarihi itibari ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi 
olarak tescil edildi. 

İklimlendirme sektöründe birçok yeniliğe imza atan DOĞU İKLİMLENDİRME, Ar-Ge merkezindeki 
çalışmalarına 6 proje ile başladı. Bu projeler ile hem kanal ekipmanları hem de klima santralleri 
konusunda inovatif çalışmalarına hız verecek. İzmir Menderes fabrikasındaki Ar-Ge Merkezi’nde 
şuan 18 Ar-Ge personeli görev yapıyor. 

Bugüne kadara TÜBİTAK işbirliği ile, "Kendinden Yıkamalı Mutfak Davlumbazı"; "Resirküle 
Laminar Akışlı Tavan", "Enerji Kazanımlı Mutfak Ekoloji Ünitesi" olmak üzere toplam 3 projeyi 
tamamlayan Doğu İklimlendirme 4. TÜBİTAK projesinin de startını verdi.

DOĞU İKLİMLENDİRME Ar-Ge Merkezi, enerji verimliliği ve çevreci çözümler odağında araştırma-
geliştirme faaliyetlerine devam edecek.

DOĞU İKLİMLENDİRME 
AR-GE MERKEZİ OLDU
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FUAR/YURT DIŞI EĞİTİMLER

ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ’NDE 
NİSA ÖZÇAKIR SUNUMUNU 
GERÇEKLEŞTİRDİ
İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 
uluslararası bir yapıya kavuşan Isı 
Bilimi ve Tekniği Kongresi 11-14 Eylül 
2019 tarihleri arasında Kocaeli’nde 
gerçekleşti. Kocaeli Üniversitesi, Türk 
Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) 
ve ASHRAE Turkish Chapter iş birliği 
ile organize edilen kongrede “Çatı Tipi 
Paket Klima Cihazı için Kondenser 
Tarafında Evaporatif Soğutma 
Uygulaması” adlı bildirisiyle Cihaz Ar-
Ge şefimiz Nisa Özçakır da kongreye 
katkı koyarak sunumunu gerçekleştirdi.

İklimlendirme Soğutma Klima 
İmalatçıları Derneği (İSKİD) 
bünyesindeki Merkezi İklimlendirme 
Sistemleri Komisyonu Başkanlığına 
İş Geliştirme Müdürümüz Süleyman 
KAVAS seçildi. İSKİD’İn en kalabalık 
komisyonlarından olan MİSK’in bundan 
önceki döneminde başkan yardımcısı 
olarak katkı koyan Kavas, 2019 Ocak 
ayı itibariyle 2 yıl boyunca başkanlık 
görevini üstlenecek. 

İklimlendirme Soğutma Klima 
İmalatçıları Derneği (İSKİD) bünyesinde 
Merkezi İklimlendirme Komisyonu 
başkanlığına Süleyman KAVAS seçildi.

SÜLEYMAN 
KAVAS 
İSKİD MERKEZİ 
İKLİMLENDİRME 
SİSTEMLERİ 
KOMİSYONU 
BAŞKANI OLDU

Yunanca “bios” (yaşam) ve “mimesis” 
(taklit) kelimelerinin bir araya gelmesi 
ile ismini oluşmuş olan biyomimikri 
disiplini, bize doğanın tasarım 
prensiplerini öğrenirken, çözüm odaklı 
yaklaşımlar ile en az enerji ve süre 
ile yeni tasarımlara imza atmamızı 
sağlıyor.

Biyomimikri yaklaşımıyla tasarlanmış 
ve ürüne dönüştürülmüş çalışmalara, 
dünyanın en hızlı treni için yalıçapkını 
kuşundan ilham alınmış olması, 
Leonardo da Vinci’nin, kuşların 
anatomik yapısından ilham alarak 
tasarladığı uçan makineler, yusufçuk 
böceğinden ilham alınarak tasarlanmış 
helikopter, karıncalardan ilham 
alınarak tasarlanmış şehir altyapıları 
vb.  örnekleri inceleyebiliriz. Tarihimizde 
binlerce ürünü araştırdığımızda, 
birçoğunun ilham kaynağının doğa, 

yani biyomimikri disiplini 
olduğunu görürüz.

Bizlerde Doğu İklimlendirme olarak 
tasarladığımız çoğu üründe biyomimikri 
disiplinine başvurmaktayız. Arıların 
kovan içi ısıtma soğutma yapmaları, 
zürafaların kan basıncını dengeleyen 
damar yapıları, havadaki nem oranını 
konfor seviyesine getiren tillandsia 
bitkisi, kuşların rüzgara ve hava 
akımlarına yön veren kanat yapıları, 
çam ağaçlarının toz emme ve oksijen 
üretme özellikleri ve bunlar gibi daha 
yüzlerce ilham kaynağı. 

Doğanın gücü ile geleceği 
tasarlıyoruz.

DOĞADAKİ İLHAM; BİYOMİMİKRİ!

Arı
Arılar, saniyede 250 kez kanat 
çırparak kovan içini 4 mevsim 

sabit sıcaklıkta tutar.



Yüksek sıcaklık ve nem değerleri bulunan tropikal iklim 
koşullarında soğutma yapmak oldukça zordur. Genelde geniş 
hacimlerin iklimlendirilmesinde kullanılan rooftop cihazlar tropik 
şartlarda kullanılmak istendiğinde kondenser kapasiteleri ve enerji 
tüketimleri oldukça büyük çıkmaktadır. Hem çatıda kapladıkları 
yer hem de tükettikleri enerji miktarını düşürebilmek için bugüne 
kadar farklı uygulamalar düşünülmüştür. Bunlardan biri olan 
kondenser tarafında ped uygulaması, bu tarz iklim şartlarında 
çalışacak çatı tipi paket klima cihazının performansını arttırmak 
amacıyla bir alternatif oluşturmaktadır. 

Kullanılan yüksek verimli evaporatif ped sayesinde havanın sıcaklığı 
kondensere varmadan önce büyük oranda düşürülmektedir. 
Bu durum da kondenserin daha az enerji ile daha verimli 
çalışabilmesini sağlamaktadır. Özellikle orta doğu ve körfez 
bölgesinin ekstrem iklim şartlarında çalışacak cihazlar için elde 
edilen sonuçlar umut vaat etmekte ve uygulanabilir durumdadır. 

Evaporatif Soğutma ve Evaporatif Ped

Buharlaşmalı soğutma, tarihte bilinen ilk soğutma yöntemlerinden 
biridir. Bu yöntem havayı buharlaşma olayıyla soğutmak için 
temel termodinamik kullanır. En temel termodinamik olaylardan 
biri olmasına rağmen, yıllarca tercih edilen bir sistem değildi. 
Son yıllarda, enerji verimliliğinin artan önemi nedeniyle; daha 
az elektrik tüketimi sağlayarak daha şartlandırılmış temiz hava 
sağlayabilen bu yönteme olan ilgi önemli ölçüde artmıştır.

Evaporatif soğutma sisteminin çalışma prensibi aşağıdaki şekilde 
açıklanabilir: Hava, buharlaştırıcı ped üzerine püskürtülen su 
ile soğutulur. Evaporatif ped özel malzemelerden yapılmış, 
uzun süre su tutma özelliğine ve yüksek hava geçirgenliğine 
sahiptir. Hava, evaporatif ped içinden geçerken, peddeki suyun 
buharlaştırılmasıyla soğutulur. Sadece fan ve evaporatif ped 
kullanılarak soğuk hava elde edilir ve az enerji tüketimi minimum 
seviyeye indirilir.(Resim 2)

Sistemi çatı tipi paket klima santrali ile birleştirirsek, önemli 
miktarda enerji kazancı elde edilir. Ek olarak, psikrometrik 
diyagramda, ilk bölge olarak adlandırılan çok sıcak ve nemli 
bölgelerin soğutma problemine çözüm sağlanacaktır. Kondenser 
giriş havası sıcaklığını önemli ölçüde düşürecek olan evaporatif 
soğutma uygulamasıyla, kompresörün gücü düşecek ve 

kondenserin ısı transfer alanı  azalacaktır. Böylece, hem daha 
küçük bir cihaz hem de daha az enerji tüketimi olacaktır. 

Sistemden maksimum verim elde edilecektir.

EUROVENT standardı onlan 35 °C dış hava Sıcaklığı ve %40 bağıl 
nemde evaporatif pedin etkisi ile Tropikal iklimde olan Kuveyt 
46,1 °C dış hava sıcaklığı ile %28,5 bağıl nemde evaporatif 
pedin etkisi karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştıma sonucu evaporatif ped sayesinde COP ve EER da 
artış, kondenser ısı transfer alanında azalma meydana geldiği 
görülmektedir.

Sonuç olarak bu karşılaştırmada, yüksek verimli evaporatif ped 
ile elde edilen enerji verimliliğinden bahsedilmiştir. 2 farklı iklim 
şartları ve sistem parametreleri analiz edildi. Eurovent şartında, 
evaporatif pedli uygulamada  ΔT sabit tutulduğunda, cihazın 
COP'si % 21,6 ve EER değeri % 25,8 oranında artmıştır. Eğer  ΔT 
sabit tutulmazsa, COP ve EER değerleri aynı kalırken kondenser 
ısı transferi alanı % 48 oranında azalmaktadır.
Tropikal iklimlerde  ΔT  sabit iken, COP'de % 40, EER'de % 42 
artış vardır.  ΔT sabit tutulmadığında, kondenser ısı transfer 
alanı % 59 oranında azaltılır.
Tüm bu hesaplamalar sonucunda, tropik iklim bölgelerinde 
konfor şartı sağlarken enerji verimliliğini artırmak için evaporatif 
ped kullanılması çok önemlidir.
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TEKNİK

Hazırlayan: Nisa Özçakır
Makine Mühendisi / Ar-Ge Cihaz Şefi

ÇATI TİPİ PAKET KLİMA(ROOFTOP) 
CİHAZLARININ KONDENSER TARAFINDA 
EVAPORATİF PED UYGULAMASININ İRDELENMESİ 



Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 
İzmir doğumluyum. Üniversite eğitimimi İngiltere City 
Üniversitesi işletme bölümünde tamamladım. 1983 
yılında mezun olduktan sonra Türkiye’ de endüstriyel ürün 
sektöründeki farklı firmaların ihracat bölümlerinde çalıştım. 
2012 yılından den itibaren ısıtma-soğutma-havalandırma 
sektöründe yine ihracat alanında çalışmaya devam ediyorum.

Doğu’da hikâyeniz nasıl başladı?
Doğu İklimlendirme’nin Avrupa pazarında ihracatını arttırma 
hedefini desteklemek için iş geliştirme müdürü olarak 2019 
başında Doğu ailesine katıldım. Firmanın en yeni üyelerinden 
biriyim. 

Doğu’da bir gününüz nasıl geçiyor?
Ofiste bulunduğum süre içerisinde ağırlıklı olarak yurt dışı 
firmaları ile telefon görüşmeleri ve e-posta trafiği ile geçiyor. 
Ofis dışında olduğum sürelerde yurtdışı müşteri ziyaretleri 
ve fuar etkinliklerinde bulunuyorum.

2019 yılı sizin için nasıl geçiyor?
Ağırlıklı olarak Avrupa pazarındaki müşterilerin talepleri 
doğrultusunda ürün geliştirme ve yeni ürünlerin ARGE ekibiyle 
birlikte tasarımları üzerine çalışıyorum. Tasarımı biten ürünleri 
müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Portföyümdeki firmaların 
tamamından olumlu geri dönüşler almak hem beni hem 
de tüm ekibi mutlu ediyor. Yoğun ve hummalı bir çalışma 
süreci içindeyim.

2020’den beklentileriniz nelerdir? 
2020’ deki hedefimiz 2019’ da yaptığımız/yapacağımız 
hazırlıkların meyvelerini toplamak olacaktır. Firma olarak 
hedefimiz ise ihracatın cirodaki payının % 50 seviyesinin 
üzerine çıkarmak. Ayrıca farklı coğrafyalarda Doğu’nun ismini 
duyurmak ve pazar payı elde etmek de 2020 hedeflerimizden 
biridir.

Doğu deyince aklınıza gelen ilk 3 şey nedir? 
¬ Gelişmeye açık bir ekip
¬ Yönünü yurtdışına çevirmiş bir kuruluş
¬ Sürdürülebilirliği ilke edinmiş firma

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1979 İzmir Bayındır doğumluyum. 3 çocuk babasıyım. 
2012 yılından bu güne Doğu İklimlendirme’de teknik servis 
bölümünde çalışıyorum. 

Doğu’da hikâyeniz nasıl başladı?
Doğu İklimlendirme’den önce de aynı sektörde çalışıyordum. 
Kariyer.net sitesinden Doğu İklimlendirme’nin iş ilanını gördüm 
ve başvurumu yaptım. Bir dizi mülakattan sonra 2012 yılında 
çalışmaya başladım. 

İşinizden bahsedebilir misiniz? Doğu’da bir gününüz 
nasıl geçiyor?
Teknik servis olarak temelde iki görevi yerine getiriyoruz: 
fabrikamızda üretilen klima santralleri ve iklimlendirme 
ürünlerinin yerinde montajı ile devreye alınması ve arıza 
olması halinde bu arızanın giderilmesi. Ayrıca tüm cihazların 
müşterilerimizin isteği doğrultusunda bakımlarını da 
gerçekleştiriyoruz. Çoğu zaman fabrika dışında şantiyelerde 
oluyoruz. Tüm Türkiye’ye hizmet verdiğimiz için bazı gün 
Erzurum bazı gün İstanbul bazı gün de Antalya’da olabiliyoruz. 
Çok seyahat yapıyor ve birçok yeni kişi ile tanışma fırsatı 
yakalıyoruz. Ürettiğimiz cihazların sorunsuz çalıştığını görmek 
en büyük mutluluğum. 

Doğu deyince aklınıza gelen ilk 3 şey nedir? 
¬ İklimlendirme sektörüne her yıl yeni ürün katan bir firma
¬ Sektöre öncülük eden bir kuruluş
¬ Sürekli kendini geliştiren bir ekip

RÖPORTAJ
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ZİHNİ IŞIK RECEP ÖMÜRYURTDIŞI İŞ GELIŞTIRME MÜDÜRÜ TEKNİK SERVİS SORUMLUSU





Kapalı yüzme havuzlarında sürekli olarak büyük miktarda 
su buharlaşmaktadır. Bunun sonucu havadaki nem miktarı 
istenilmeyen bir seviyeye yükselmektedir. Havadaki yüksek 
nem oranına bağlı olarak, pencere ve duvarlarda terleme 
olmakta ve bu da yapı bileşenlerinde korozyon ve mantar 
oluşumuna neden olmaktadır. FOUR POOL CRF plakalı 
eşanjörlü havuz nem alma cihazı kapalı havuzlardaki nem 
ve koku gibi olumsuz etkenleri ortamdan uzaklaştırmak ve 
ortamın konfor şartlarında tutulması için tasarlanmıştır. 
Cihazın çalışması boyunca konfor ve enerji tasarrufu en 
üst seviyede tutulur. 

Yüzme havuzunun havalandırılmasında kullanılan %50 
verime sahip plakalı ısı geri kazanım ekipmanı sayesinde 
yüzme havuzunun dönüş havasından sağlanan ısı, geri 
kazanımla ve nem alma işlemi esnasında kullanılan 
ısı pompası ile elde edilen performans katsayısı (COP 
değeri) 4 ile 5 arasındadır. Cihazda kullanılan evaporatör 
bataryalarının finleri korozyona dayanımlı hidrofilik kaplı 
ve kaset sacları elektrostatik toz boyalıdır. Kondenser 
bataryaları ve sulu ısıtıcı bataryalar da korozyona dayanıklı 
epoksi kaplı ve kaset sacları elektrostatik toz boyalıdır.

Cihazın taze hava giriş ve dönüş havası tarafında bulunan G4 filtreler sayesinde cihazın içindeki ekipmanların temiz tutulması 
ve kullanım ömürlerinin uzatılması sağlanmaktadır. Cihazda frekans invertörlü plug fanlar ve opsiyonel olarak yüksek verimli EC 
fanlar tercih edilmiştir. Hermetik scroll tip kompresörler çevre dostu R410A soğutucu akışkanı ile çalıştırılmaktadır. Kompakt 
yapısı ve gelişmiş otomasyon sistemi ile Plug&Play olarak tasarlanmıştır. 

FOUR POOL-CRF PLAKALI 
EŞANJÖRLÜ HAVUZ NEM 
ALMA CİHAZI

4 MEVSİM KONFOR ŞARTI TEKNİK
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DOĞU İKLİMLENDİRME 
OMURİLİK FELÇLİLERİ İÇİN 
BU YIL DA KOŞTU
WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2019 etkinliği 
kapsamında 5 Mayıs Pazar günü tüm Dünya’da aynı 
anda gerçekleşen etkinliğe DOĞU İklimlendirme bu yıl 
da koşu takımı ile katılarak destekte bulundu. Bu yıl 
Dünya genelinde 2347 takım ve 80.000’in üzerinde 
sporcunun yarıştığı etkinlikte İzmr’deki yarışlarda 
yaklaşık 9.000 kişi yer aldı. 11 kişiden oluşan takımıyla 
DOĞU İKLİMLENDİRME toplam 102,17 km koşarak 
geçen yılki 87,66 km’lik performansını arttırdı. 
Omurilik felçlileri yararına düzenlenen etkinlikte tüm 
katılımcılar hem spor yaptı hem de sosyal sorumluluk 
projesine katılmanın mutluluğunu yaşadı. 



İSTANBUL 
İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ

REFERANS
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THE EMPIRE CINEMA MALTA

İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi 
Kamu Özel İşbirliği modeli ile 
yapılan Türkiye’nin en büyük 
3. sağlık yatırım projesi olarak 
hayata geçiyor. Yapımı hale devam 
eden proje tamamlandığında 
İstanbul ve çevre illerden gelecek 
23.600 hastaya hizmet verecek. 
Bu büyük projenin 2020 yılında 
tamamlanması planlanıyor. 2.682 
yatak kapasitesi ve 1.000.000 
metrekare kapalı inşaat alanı ile 
İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi 
Genel Hastane, Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Hastanesi, 
Psikiyatri Hastanesi, Kalp ve 
Damar Hastalıkları Hastanesi, 
Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi, 
Çocuk Hastanesi, Kadın Hastanesi 

ve Onkoloji Hastanelerinden 
oluşuyor. 

Doğu İklimlendirme, bu 
prestijli projede hava dağıtım 
ekipmanları ile yerini almış 
bulunuyor. Hastane genelindeki 
50’den fazla ameliyathanede 
kullanılacak yatay filtreli 
laminar akışlı tavan sistemleri 
başta olmak üzere, kanal tipi 
elektrikli ısıtıcılar, volüme 
damperleri, menfez ve difüzör 
grupları proje kapsamında 
Doğu İklimlendirme tarafından 
üretildi. 

Doğu İklimlendirme DIN-
1946/4 göre 1a sınıfı 

ameliyathane şartlarını simüle edip EN ISO 14644 standardına 
göre performans testlerinin yapılabildiği bir laboratuvara da 
sahiptir. Ameliyathane havalandırması konusunda yaptığı 
yatırımlar sayesinde ürettiği resirküle ve yatay filtreli laminar 
akışlı tavan sistemleri birçok yurt içi ve yurtdışı projede 
tercih edilmektedir. 

İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi de DOĞU İklimlendirme ile 
nefes alacak.

Doğu İklimlendirme Malta’ya ihracatına devam ediyor. Daha önce Playmobil FunParks Malta projesinde klima santralleri, 
tavan tipi ısı geri kazanım cihazları ve hava dağıtım ekipmanları ile yer alan Doğu İklimlendirme bu sefer The Empire 
Cinema Malta projesi için çatı tipi paket klima cihazları üretti. 20 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan The Empire Cinema 
Malta tüm salonları en son teknolojik ekipmanlar ile donatılmış bir kompleks olarak öne çıkmaktadır. 

Tesis, içerisinde barındırdığı tiyatrolarıyla da Maltalılara hizmet vermektedir. Misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmayı 
vadeden The Empire Cinema Malta’nın sinema ve tiyatro salonlarının iklimlendirmesi bundan sonra Doğu İklimlendirme’nin 
İzmir fabrikasında üretilen çatı tipi paket klima cihazları ile sağlanacak. 43kW, 86 kW ve 104 kW kapasiteli toplam 7 
ürün için yapılan anlaşma ile üretilen cihazlar Temmuz ayı sonunda teslim edildi. Doğu iklimlendirme’nin uzun süredir 
üzerinde çalıştığı rooftopların da Avrupa pazarına ilk satışı olan bu proje tropik bölgeler için geliştirilmeye devam edilen 
modellere de hız verecek. 

info@doguiklimlendirme.com   |   www.doguiklimlendirme.com          doguhvac          DoguHvac


