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Bir Heliosec alım öncesi değerlendirme
• Kaç tane Heliosec alınacağına karar vermeden önce çiftliğinizde 

projelendireceğiniz sıvı atık miktarını belirleyiniz 

• Ekli değerlendirme formu size hesaplamada yardımcı olacaktır:
- Pülverizatörü sudan geçirmek için gerekli su miktarı (l) 
- Depo suyu dahil pis su miktarı (l)
- Tarla kenarına kurulacak tavsiye edilen Heliosec sayısı (#)

• Değerlendirme formu referans olarak çıktı alınabilir 
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Pano
galvanize çelikten oluşan 
10 mm x 20 mm ölçülerde 
tel ızgara

Depo
çift duvarlı, su sızdırmaz ve 
UV dirençli polietilen 
jeotekstil (tek duvar 150
mikron kalınlığında)
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Tavan
Polikarbonat yapımı oluklu 
saç

Sistem bileşenleri
3m x 2m x 0.5m
kapasite: 2500 L

2m x 2m x 0.5m
kapasite: 1600 L
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İç bağlantı
Su sızdırmaz ve UV dirençli 
polietilen jeotekstil (150 
mikron kalınlık)

Ölçü aygıtı
- Deponun merkezine 
yerleştirilir

- Ölçü aygıtı Heliosec 
içerisinde depolanan atık 
sıvı miktarını ölçer

Boru bağlantısı
- Boru; karıştırma, uygulama 
hazırlayıcı ve temizleme 
platformlarının boşaltma kısımlarına 
veya ortanca atık sıvı toplama 
sistemine bağlı durumdadır
- Boru atık sıvının Heliosec içerisine 
atılması için yerleştirilmiştir
- Sabit ve güvenli bir bağlantı için PVC 
boru kullanılması önerilir

Sistem bileşenleri

E FD

D E F
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Heliosec yapımının gerçekleştirileceği beton 
temel için nitelikler
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• Heliosec beton bir temele 
yerleştirilmelidir
(300 kg beton / 1 m3) 

• Temel beton için nitelikler:
2m x 2m x 0.5m depo = 3m x 3m
3m x 2m x 0.5m depo = 4m x 3m
Kalınlık = 10-15 cm



Heliosec yerleşim ve bağlantısı için üç yöntem

• Karıştırma ve yükleme uygulamaları, uygulama ekipmanı temizleme, uygun 
olduğunda yüksek bir platform üzerinde gerçekleştirilebilir

• Platform yüzeyi eğimli olup gider Heliosec deposuna bağlanan pis su borusuna 
bağlıdır.
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Platform nitelikleri
• Pülverizatörler için karıştırma, yükleme ve temizleme işlemlerinin yapıldığı yüksek 

platformun ölçüleri 4m x 4m dir.
• Heliosec platformun ölçüleri halihazırda bir önceki slaytta belirtilmişti.
• Her iki platformda betonarmedir.
• Yüksek platform 10 cm x 10 cm metal bir tel örgü ile tüm yapının sabitlenmesi amacı ile 

güçlendirilmiştir. Platforma en iyi desteğin verebilmesi için platform 10 cm kalınlığında moloz 
üzerine 40 cm kalınlığında beton olmalıdır. Platform Heliosec platformunda 120 cm yüksekte 
olmalıdır. Akıntıları önlemek amacı ile platform etrafına bir bent çekilmiştir. Bir PVC boru ve 
gider platform ile Heliosec’ i birbirine bağlar. Heliosec’ e platformda biriken yağmur sularının 
karışmaması için PVC boru bağlantısının sürgülü valfi olmalıdır.
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Heliosec yerleşim ve bağlantısı için üç yöntem

• Olası sızıntılar ve pis su yeraltındaki bir depoda birikerek daha sonra pompa ile 
Heliosec deposuna aktarılabilir.
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Heliosec yerleşim ve bağlantısı için üç yöntem

• Eğer karıştırma, yükleme ve temizleme yapılan alan farklı kişiler ve amaçlar 
için kullanılıyorsa sızıntı ve pis suyu toplamak amacı ile ortanca bir depo 
kullanılabilir.
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İç bağlantıda ne kalır?
• Kuru tortu
• İç bağlantıda kalan tortu kimyasal atık olarak adlandırılır 
• Kuru tortu bulunan iç bağlantı uzaklaştırılırken kendinizi devamlı koruyun
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İç bağlantıda 
bulunan kuru 
tortu

Ölçü aleti

Plastik çizme giyinTulum giyinEldiven giyin



İç bağlantı nasıl değiştirilmeli ve uzaklaştırılmalıdır

• Heliosec’ in 2m x 3m x 0.5m boyutlarındaki iç kısmını değiştirirken yan panoları 
açarak depoya ulaşabilirsiniz.

• 2m x 2m x 0.5m boyutlarında bir Heliosec için ızgara ve tavan çıkarılmalıdır
• İç bağlantı çok dikkatli bir şekilde çıkarılarak uygun bir atık muamele merkezi 

tarafından toplama ve imha için paketlenmelidir.
• İç bağlantıyı Distribütörünüzden, doğrudan Solhead’ den yada yerel bir 

sağlayıcıdan temin edebilirsiniz.
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Heliosec panoları iç 
bağlantıyı çıkarmak 
için kaydırılabilir

* Solhead Sarl
Za de Larque
47130 Montesquieu
Tel. +33967326384
Fax. +33553996384



Heliosec bağlantı kiti
• 1 depo

• 1 palet:
- 2 panel Heliosec’ in arka kısmına yerleştirmek için. Bu 
paneller yüksektir

13

- 2 panel Heliosec’ in ön kısmına yerleştirmek için. Bu 
paneller daha alçaktır ve iç kısımdadır.



Heliosec bağlantı kiti
- 2 yana doğru açılabilen panel Heliosec’ in yan 
kısımları için
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- 4 parça tavan ve 4 uzantı için



Heliosec bağlantı kiti
- 8 tavan parçası, her yarıya 4 adet
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- Kare metaller tavan panellerini desteklemek için

- 4 oluklu levha, her biri 3.05 m uzunluğunda



Heliosec bağlantı kiti
- Bir paket ray deponun ön ve arka kısımlar için 
deponun yanlarına yerleştirmek amaçlı (iç bağlantıyı 
kurmak için)
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- PVC boru ve tabaka kiti boruyu Heliosec yapısına 
sabitlemek için



Heliosec bağlantı kiti
- 1 iç bağlantı çift katlı duvarlı depoya sabitlemek için kit 
ile birlikte

- 1 ölçü aleti atık sıvının iç akışının tersine yönde 
yerleştiriniz
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25 = 2500 l

3 = 300 l



Heliosec bağlantı kiti
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• Bir pakette tüm vidaları bulabilirsiniz
- 120 matkap vidası 5.5 x 19 boyutlarında ve menteşe ile 
tavan bağlantısı için

- 100 matkap vidası 5.5 x 19 

- 1 anahtar matkap vidaları 5.5 

- 1 paket demir plakalar

- 8 bağlantı

- 8 zincir, 50 cm uzunluğunda, panel yapısını beton 
zemine sabitlemek için



Heliosec bağlantı kiti
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• Diğer bir pakette kalan vidaları 
bulabilirsiniz
- 30 yuvarlak başlı vida (4.8 x 25, torx) depoya rayların 
tutturulması için

- 1 klips yuvarlak başlı vidalar için (torx Klips)

- 8 vida M6-60 + 8 vida M8-30 

- 24 halka

- 12 destek tavan ve tavan parçalarını birleştirmek için



Heliosec kurumu
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Heliosec’ i kurmak için en az 2 kişi gerekmektedir. Sistemi oluşturmak için uzman 
olmanız gerekmez. 

Gerekli aletler
• Vida sıkmaya elverişli elektrikli matkap
• 8 ve 13 numaralı anahtarlar
• 2 mm kalınlığı kesebilen kesici

Lütfen not edin
• İç bağlantıyı rüzgarlı olmayan bir günde yerleştiriniz 
• Delme işlemi sırasında dikkatli olunuz, iç bağlantıyı delmeyiniz
• Heliosec kurulumu sırasında çalışma eldivenlerini ve demir burunlu 

ayakkabılarınızı giyiniz
• Ölçe aletini okunması basit olacak şekilde yerleştiriniz



Heliosec kurumu: panellerin kurulumu
• Tel örgüler içe bakacak şekilde panelleri 

yerleştirin

• Önce panellerin yarısını daha sonra diğer 
yarısını birleştirin

• Panelleri kurmak için demir tabakaları 
kullanınız
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Heliosec kurumu: panellerin kurulumu
• Uzatılmış tavan parçalarını yerleştiriniz, her bir tarafta 2 adet

• Kare şeklinde olup olmadığını kontrol edin

• Daha sonra yapıyı sıkılaştırın

• 8 daha ufak tavan parçalarını yerleştirin, her bir tarafta 4 adet

• Tel örgünün kesilmesi gerekebilir
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Heliosec kurumu: panellerin kurulumu
• Lütfen dikkat! 

3m x 2m x 0.5m boyutlarındaki bir Heliosec için paneller 2 ayrı bölümde 
oluşturulmuştur ve iç bağlantı kurulduktan sonra kurulacaktır
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Heliosec kurumu : iç bağlantıyı yerleştirme
• İç bağlantıyı yerleştirirken dikkatli olunuz 

– delinebilir veya zarar görebilir

• İç bağlantıyı siyah kısım dışa ve beyaz 
kısım içe gelecek şekilde depoya 
yerleştirin (güneş ışığına maruz 
kalacak) 

• Yerleştirdikten sonra deponun her 
tarafında 5 cm boşluk kalacaktır
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Heliosec kurumu : iç bağlantıyı yerleştirme
• Eğer iç bağlantı çok geniş olursa, deponun bir tarafında toplanabilir

• Depodaki raylara plastik klipsleri yerleştirin ve iç kısmı tutturun

• Her bir klips iç kısmı sıkıştırmak için anahtara sahiptir
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• İç kısmı katlayın • Plastik klipsleri 
yerleştirin

• Klipsleri sıkıştırın



Heliosec kurumu : tavanın kurulumu
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Tavan levhalarında 35 mm fazlalık 
gerekir

Rüzgar yönü



Heliosec kurumu : ızgara ve beton zemin kurulumu

• Heliosec yapısı betonarme zemine 
kurulmalıdır

• Metal plakanın dış kısmına 15 cm’ 
lik delik açın. Deliğin 100 mm çapı 
ve 800 mm derinliği olmalıdır

• Panel yapısını yere sabitleyin

• Heliosec’ i zincirleri kullanarak beton 
zemindeki 4 perçine bağlayın

• Zincirler sıkıştırılmalıdır, boşluk 
kalmamalıdır
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Pratikte Heliosec
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Atık sıvı toplama

Beton karıştırma, 
tank doldurma ve 
temizleme alanı

Platform kullanımda 
değil iken yağmur 

sularının Heliosec’ e 
gitmesini engelleyen 

vana

Heliosec deposu ile 
toplanan pis su 

deposunu birleştiren 
pompa ve sarı hortum

Toplanan pis su için 
ortanca depo



Pratikte Heliosec
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Pülverizatör karıştırma, 
doldurma ve temizleme alanında 

olmadığında yağmur suyu bir 
çukura akmalıdır

Mavi boru Heliosec ile 
pülverizatör deposunu 

bağlar



Lütfen aşağıdaki videoları izleyiniz. El broşürlerini 
indirerek Heliosec hakkında daha fazla bilgiye sahip 
olabilirsiniz.
Heliosec animasyon video 
00.52 saniye

Heliosec nasıl kurulur?
02.56 dakika

Heliosec el broşürü
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Daha fazla sağlık
Daha az yoksulluk

Daha fazla Biyoçeşitlilik
Daha az bozunma

Daha fazla gıda
Daha  az atık

Bir gezegen. Altı Taahhüt.

Bitkilerde verimliliği 
arttırmak

Daha fazla girdi kullanmadan 
dünyanın en önemli kültür 

bitkilerinin verimliliğini 
ortalama %20 arttırmak

Daha fazla 
arazinin 

verimliliğini 
arttırmak

10 milyon ha 
tarım alanının 

verimliliğini 
arttırmak

Çalışanların 
sağlığı ile 
ilgilenmek

Tüm işçilerin 
adil çalışma 
koşullarına 
kavuşması 
konusunda 
katkılarda 
bulunmak

Küçük 
üreticilerin 
verimliliğini 

arttırmak

20 milyon küçük 
üreticinin 

verimliliğini % 50 
arttırmak 

Biyoçeşitliliği 
geliştirmeye 

yardım etmek

5 milyon ha 
tarım alanında 
biyoçeşitliliği 

arttırmak

Toplum 
sağlığına katkı 

sağlamak

Özellikle 
gelişmekte olan 

ülkelerde 20 
milyon tarım 
çalışanının 

eğitimine katkı 
sağlamak

Topluma Taahhütlerimiz «The Good Growth Plan»

Doğayı koruma ve kırsal alanda yaşayanların yaşam kalitesini arttırma
sorumluluğumuz doğrultusunda daha az kaynak kullanarak daha fazla
gıda üretimi doğrultusunda topluma altı taahhüdümüz bulunmaktadır.

https://www.syngenta.com/en/sustainability/good-growth-plan

https://www.syngenta.com/en/sustainability/good-growth-plan
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5 Altın Kural
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5 Altın Kural
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Tarımda Pestisit Kullanımının Ana Safhaları
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Atık Yönetimi

Artıkları yönetirken kişisel hijyeninizle ilgili hususları hatırlayın

Boş kaplar atılmadan önce üç kez durulama yapılmalıdır.
Atık yönetimi talimatları için BKÜ etiketi okunmalıdır.
Plastik veya cam kapları üç kez durulanmalıdır
Temiz, boş ambalajı sorumlu bir şekilde ve yerel yasalara göre 
imha edilmelidir
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Heliosec® Avrupa ve Afrika’ da bir çok ülkede bulunmaktadır. Heliosec hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel Syngenta ofisine 
ulaşınız ve en yakın gösterim alanını ziyaret ediniz.

Syngenta Crop Protection AG 
Sustainability and Stewardship EAME
Schwarzwaldallee 215
P.O. Box
CH-4002 Basel
Switzerland

Email: info.sia@syngenta.com
www.syngenta.com

©2016 Syngenta. The SYNGENTA Logo, the PURPOSE ICON, the ALLIANCE FRAME, the Heliosec logo are Trademarks of a Syngenta Group Company.


