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Zirai Don 
Radyasyon donu, kış ve ilkbahar aylarında, bulutsuz ve rüzgarsız, soğuk 
gecelerde görülen bir doğa olayıdır. 

Don hadisesi bahçedeki mahsulün rekolte miktarını azaltmakta ve kalitesini 
düşürmekte, bazen de ürünün tamamını yok edebilmektedir. 

Bir yıllık emeğin, bir gecede yok olmasının, derin, bireysel ve sosyolojik 
etkileri olmaktadır. Ayrıca kaybedilen mahsulün parasal değeri de ülke 
ekonomisi ve ihracatı için son derece önemlidir.  

Radyasyon donu ile mücadelede pervane sistemleri en etkin çözümü 
sunmaktadır.   

Agricultural Frost 
Radiation frost is a natural phenomenon, 
that takes place in winter and spring 
months  during cold nights, when there is 
no wind and the sky is open without any 
clouds. 

A frost night can decrease the yield 
amount, jeopardize the product quality, and 
can sometimes damage the whole crop 
ending in no production. 

Losing one year worth of effort in one night has deep personal and 
sociological effects. The monetary value of the crop lost also has big impact 
on national economies. 

Frost fans offer the best solution in fighting radiation frost to protect 
valuable crops.  



Çalışma Prensibi 
Gündüz, güneş ışınları, toprağı ısıtır.  

Akşam olup güneş batınca, toprak depoladığı ısıyı geri vermeye başlar. Bu ısı 
sayesinde yükselen hava, yerin   8-10 metre yukarısından itibaren 
yoğunlaşmaya başlar. Burada oluşan ılık hava kuşağına inversiyon katmanı 
denir. 

Gece don olduğunda aslında yerdeki mahsul donarken, yukarıda daha ılık 
bir hava vardır. Pervane yukarıdaki ılık havayı vakumlar, aşağıya indirir, 
oradaki soğuk hava ile karıştırıp ısıyı yükselterek koruma sağlar. 

Gece yukarıda oluşan inversiyon katmanı  
ne kadar güçlüyse, pervane de bahçede sıcaklığı  
o kadar artırabilir. 

Working Principle 
During the day, sun heats the earth. 

When the sun goes down, then the earth 
starts to radiate back the heat it stored.  

This heat elevates warm air which starts to 
create an inversion layer, a strip of warm air 
starting from 8 – 10 mt above ground level. 

When the crops are freezing on the ground, 
there is warmer air up above. The fan sucks 
this hot air and blows it below to the cold, 
mixing the two to raise temperature. 

The stronger the inversion layer, the more 
increase in temperature occurs. 
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Koruma Alanı 
Bir makine ile ortalama şartlardaki radyasyon donunda 40 dekar alan 
korunabilmektedir. 

Birden fazla makinenin çalıştığı daha büyük arazilerde makine başı koruma 
alanı 50 dekara kadar çıkmaktadır.  

Makinelerin bahçede konumlandırılmasıyla ilgili proje hizmeti Mikrosera 
tarafından verilmektedir.  

Protection Area 
On an average frost night, it is possible to protect 4 hectares of land with 
one machine.  

In larger orchards where more than one machine is deployed, protection 
area per machine increases up to 5 hectares.  

Mikrosera prepares the optimum positioning plans for the specific site 
project. 
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Çalışma Modları 
Mikrosera mobil don 
pervanesi 2 çalışma moduna 
sahiptir.  

Rotasyon ve Osilasyon 
modları.  

Rotasyon modunda makine, 
360 derece döner.   

Osilasyon modunda ise 
kullanıcı tarafından belirlenen 
açılar arasında gider gelir.  

Osilasyon modunun amacı, 
don akımlarının bahçeye giriş 
yönüne hiçbir zaman 
dönmeyerek, mümkün olan 
en yüksek verimi 
sağlamaktadır.  

Yani hiçbir zaman akıntıya 
karşı kürek çekilmez. 

Eğer donun giriş yaptığı yön 
doğru belirlenmişse ve 
bahçede belli bir eğim varsa  
Osilasyon modu, her zaman 
Rotasyon modundan daha 
verimlidir.   

Operation Modes 
Mikrosera mobile frost fan has 2 operation 
modes, rotation and oscillation. 

In Rotation mode, the machine will make 
360 degree turns and in Oscillation mode, it 
will go back and forth between the angles 
set by the user.  

The purpose of the Oscillation mode is never 
turn the machine against incoming frost. 
This provides the most benefit and 
efficiency. Overall, Oscillation mode is always 
more efficient than Rotation mode provided 
the frost entry direction is determined 
correctly and there is favorable slope. 

Donun giriş 
yaptığı yön 
 
Frost entry 
direction 

Osilasyon 
modu 
Oscillation 
mode 

 
 
Rotasyon 
modu 
Rotation 
Mode 

Çalışma Moduna Göre Koruma Alanı 
Protection Area According To OperationMode 
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Teknik Özellikler* (Technical Specs*) 
Motor (Engine)               : Honda 23 HP V-Twin 

Yakıt (Fuel)                : Kurşunsuz Benzin (Unleaded Gas) 

Tüketim (Consumption)              : 5 lt/sa (lt/hr) 

Depo Kapasitesi (Tank Capacity)              : 66 lt 

Pervane (Fan)               : 5 kanatlı, 2 mt çap, kompozit  
                  malzeme                                                 
                  (5 blades, 2 mt diameter,                                 
                  composite material) 

Davlumbaz (Shroud)               : Kompozit (Composite) 

Gövde (Body)               : Galvanizli Çelik (Hot Dip Galvanized) 

Çalışma Yüksekliği (Operating Height)      : 9,5 mt – 3 mt 

Rotasyon Modu (Rotation Mode)              : 360° 

Osilasyon Modu (Oscillation Mode)          : Kullanıcı Tanımlı (User Defined) 

Kuru Ağırlık (Dry Weight)              : 1200 kg 

Kapalı Halde Ebatlar (Dimensions)            : 2775mm x 2315mm x 6090mm 

Ses (Noise)                : 45 dB @ 300 mt 
 
* Mikrosera önceden bildirmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
* Mikrosera reserves the right to change the technical specs any time without notice. 
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Other Features* 
Auto start (standard)                                                                                         
Machine automatically starts and stops at user defined temperatures. 
Buharlaşmalı soğutma modu (standard)                                                                      
With the nozzle system integrated inside the shroud, the machine can be used 
to spray water. 
Electronics package (optional)  
Temperature and humidity is measured at 1 mt. In addition, temperature, 
humidity, wind and precipitation is measured at 9,5 mt. With the integrated 
GSM communication capability, all data can be accessed from any where and 
the machine can be started and stopped remotely. With the equipped GPS 
module, positioning of the machine is razor sharp using satellite technology.  
Special chip monitors engine and blade failures and alerts the user in such a 
case. 
* Mikrosera reserves the right to change the technical specs any time without notice. 

Diğer Özellikler*  
Otomatik başlatma (standart)                                                                          
Makine, kullanıcının belirlediği sıcaklıklarda otomatik olarak devreye girer ve 
devreden çıkar. 
Buharlaşmalı soğutma modu (standart)                                                                      
Davlumbaz içerisindeki tesisat sayesinde makine su püskürtme özelliğine 
sahiptir. 
Elektronik paketi (opsiyonel)  
1 metrede sıcaklık ve bağıl nem ölçümü, 9,5 metrede sıcaklık, bağıl nem, 
rüzgar ve yağış ölçümü. GSM altyapılı geçmiş ve anlık verilere uzaktan erişim, 
çalıştırma ve durdurma. GPS modülü sayesinde, uydu üzerinden makine 
konumlama. Pervane ve motor arızasını belirleyen ve kullanıcıyı uyaran özel 
çip. 
* Mikrosera önceden bildirmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Tel / Fax   : + 90 312 241 59 90 
GSM         : + 90 533 614 45 75 
Web         : www.mikrosera.com 
Web         : www.mobilefrostfan.com 
E-Mail      : info@mikrosera.com 

http://www.mikrosera.com/
http://www.mikrosera.com/
http://www.mikrosera.com/
http://www.mobilefrostfan.com/
http://www.mobilefrostfan.com/
http://www.mobilefrostfan.com/


Ek Uygulamalar 
Mikrosera mobil don pervanesi, don zamanı 
dışında da, yılın her dönemi kullanılabildiği 
için yatırımın en hızlı şekilde geri dönmesini 
sağlar. Makine aşağıdaki ek görevler için 
kullanılabilir; 

+ Çiçeklenme döneminde tozlaşmayı 
artırmak için 
+ Bahçedeki bağıl nemin 
artırılması/azaltılması gereken durumlarda 
+ Sıcak günlerde bahçedeki sıcaklığı 
düşürmek gerektiğinde 
+ Ağaçların tepeden ilaçlanması ve 
gübrelenmesinde 
+ İnsanların ve hayvanların serinletilmesinde 
+ Suni rüzgar veya su püskürtme gereken her 
yerde 

Additional Uses 
When not using for frost, the machine has the capability to be used for other 
jobs througout the year. It provides the fastest possible ROI. The machine can 
be used for below objectives; 

+ Force pollination 
+ When in need to increase/decrease relative humidity in the field 
+ To decrease the temperature in hot days 
+ Spraying over the trees 
+ For cooling people and animals in summer 
+ In all occasions where wind or spraying is needed 
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Diğer Avantajlar 
Mikrosera mobil don pervanesini kullanmak için bahçeye beton 
dökülmesine, ağaç sökülmesine gerek yoktur. Her türlü eğim ve engebeli 
arazide kullanılabilir. Bahçe içerisinde çekilebilir, uzak mesafelere kamyonla 
taşınabilir, kullanılmadığı zaman depolanabilir. 

Afet donda sabit pervane kendi 
etrafında küçük bir alan koruyabilir. 
In a disaster frost, stationary fans 
can protect only a small perimeter 
around it. 

Other Advantages 
Mikrosera mobile frost fan does not require a 
concrete foundation. It can be used on any steep 
and slope land. No need to pull out trees, can be 
towed inside the orchard, transported long 
distances with a truck and stored away when not 
being used. 

Afet donda mobil pervane en değerli 
parselde toplanıp, istenen ürün tek 
parça olarak kurtarılabilir. 
In a disaster frost, mobile fans can be 
gathered together in the most valuable 
parcel to save crop in one piece 

Afet Donda (In a Disaster Frost) 
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Premium Hizmetler 
Mikrosera, bünyesinde işlettiği insansız hava aracı (drone) ile arazinin 
yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çeker.  

Bu fotoğraflar, özel yazılımlarda işlenir ve arazinin 3D topografya haritası 
renkli ve yüksek çözünürlüklü olarak dijital ortamda oluşturulur. 

Oluşturulan bu 3D veri, donun bahçeye girişini, nerelerde biriktiğini ve 
nerelerden tahliye olduğunun belirlenmesinde kullanılır.  

Bu sayede bahçenin koşullarına özel don mücadele planı ortaya çıkar. 

Premium Services 
Mikrosera takes high resolution aerial photographs of the field with an 
unmanned air vehicle (drone).  

These photographs then are processed in special software to create a high 
resolution color 3D model for the topography in digital format. 

This 3D data is then used to visualize how the frost enters the orchard, 
where it pools and how it leaves.   

In the end frost movement in the orchard is visualized. In this way, the 
custom frost protection solution for the specific site is created. 
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Satış Sonrası 
Mikrosera mobil don pervanesi 2 yıl üretim hatalarına karşı ve 10 yıl gövde 
paslanmazlık garantisine sahiptir. 

Sistemde kullanılan parçalar %90 oranında kolay erişilebilen jenerik 
parçalardır.  

Bu yüzden bakım ve işletme giderleri son derece düşüktür. 

Tüm yedek parça, teknik servis, eğitim gibi satış sonrası hizmetler yüksek 
kalite standartlarına göre sunulmaktadır. 

After Sales 
Mikrosera mobile frost fan comes with 2 years of warranty against 
production errors and 10 years of warranty against rust on the body.                

Out of all components, 90% are off the shelf parts that can be widely found.  

So the maintenance costs are at a minimum.                                                                   

All technical service, spare parts and trainings are offered at a high quality 
service level. 
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Çayyolu–Çankaya /Ankara Türkiye  

Mikrosera mobil don pervanesi, CNK 
Uzay ve Havacılık Ltd. Şti. tarafından 
İstanbul’da ISO9001:2000 kalite 
standartına uygun üretilmekte ve global 
olarak dağıtımı Mikrosera Tarım 
Bilgisayar. A.Ş. tarafından yapılmaktadır.  
 

www.cnkaerospace.com 
 

Mikrosera mobile frost fan is 
manufactured by CNK Aerospace Ltd. in 
Istanbul with ISO9001:2000 quality 
standard and globally distributed by 
Mikrosera Tarım Bilgisayar A.S.  


