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YAZILIM TANIMI
 Fan Selector yazılımı havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan fanların
performans hesaplamalarının yapılması ve çalışma şartlarına en uygun fanların hızla,
kolaylıkla ve doğrulukla seçilmesini sağlayan web tabanlı bir yazılımdır.
 Yazılım aksiyal, radyal, çatı tipi, kanal tipi, duman, jet, iç mekan, hücreli, egzost, tünel ve
benzeri bir çok farklı fan tipinin seçimini kapsar.
 Fan üreticisi ve satıcısı firmaların satış ve pazarlama bölümleri, bayileri ve mühendislik
bölümlerinin kullanımı için geliştirilmiş ideal yazılım çözümüdür.

KOLAY KULLANIMLI YAZILIM ARAYÜZÜ
 Fan Selector, estetik tasarıma sahip kullanıcı dostu arayüzü ile yazılım kullanıcılarına önemli kolaylık sunmaktadır.
 Arayüz, veri girişi ve tercihler, üst menü, seçilen ürün listesi ve teknik bilgiler olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

SEÇİM METOTLARI
 Fan Selector, “Seçim” ve “Katalog” olmak üzere iki farklı seçim metodunu içermektedir.
 Seçim metodu seçili iken kullanıcının girdiği verilere göre ürün seçimi yapılır.
 Katalog metodu seçili iken serilere ait tüm modeller minimum ve maximum debileri ile seçim listesine getirilirler.
50 HZ / 60 HZ FREKANS ALTERNATİFLERİ
 Fan Selector yazılımında 50 Hz ve 60 Hz olmak üzere iki farklı frekans alternatifi ile seçim yapılabilir.
 Ürünlerin performansları istenen frekansa göre otomatik olarak hesaplanır ve seçim yapılır.
STATİK / TOPLAM BASINÇ ALTERNATİFLERİ
 Fan Selector yazılımında “Statik Basınç” ve “Toplam Basınç” olmak üzere iki farklı basınç alternatifi ile seçim yapılabilir.
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FAN VE SİSTEM EĞRİLERİ GRAFİĞİ
 Fan Selector yazılımında seçilen ürünün fan eğrileri ile sistem eğrisinin gösterildiği grafik mevcuttur.
 Kullanıcı, seçilen fanın gerçek çalışma noktasındaki performans değerleri olan debi, basınç, statik verim, toplam verim ve
fan mil gücü değerlerini grafik üzerinden dinamik olarak hesaplatabilir.

FAN VERİM VE GÜÇ GRAFİĞİ
 Fan Selector yazılımında seçilen ürünün statik verim, toplam verim ve fan mil gücü eğrilerinin çizildiği ve çalışma
noktalarındaki performans değerlerinin gösterildiği verim-güç grafiği mevcuttur.
 Verim-güç grafiği üzerindeki çalışma noktaları çizgisi kullanıcının girdiği verilere göre dinamik olarak oluşturulur.

ÇİFT DEVİRLİ FAN PERFORMANSI
 Çift devirli fanlarda her iki devirdeki performans değerleri hesaplanır.
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AKUSTİK GRAFİĞİ
 Fan Selector yazılımında seçilen ürünün ses gücü ve ses basınç seviyesinin gösterildiği grafik mevcuttur.
 Ses basınç seviyesi hesaplamaları ses merkezine uzaklık ve yansıma yüzey sayısına (temas yok, 1-2-3 yüzey) göre yapılır,
farklı oktav bandları Hz değerleri ile ses grafiğinde gösterilir.
 Çift devirli fanlarda her iki devir için ses seviyeleri gösterilir.

SEÇİLEN ÜRÜNLER LİSTESİ
 Fan Selector arayüzünde seçilen ürünlerin öncelikli teknik bilgileri ile listelendiği seçim listesi kısmı mevcuttur.
 Seçim listesi hava debisi, statik/toplam basınç, motor gücü, devir, verimlilik, fiyat, vb. ürün özellikleri başlıklarını içerir.

TEKNİK BİLGİLER BÖLÜMÜ
 Fan Selector arayüzünde seçilen ürün ile ilgili tüm bilgilerin kolaylıkla görülebildiği teknik bilgiler kısmı mevcuttur.
 Teknik özellikler bölümü ürüne ait detaylı bilgilerin gösterildiği çeşitli bölümlerden oluşur.
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SEÇİM TERCİHLENDİRME
 Fan Selector yazılımında kullanıcılar tercihlerine göre
ürün filtreleme yapabilirler.
 Tercih tipine bağlı olarak alternatifli seçim veya çoklu
seçim kullanılabilir.


FARKLI HAVA YOĞUNLUKLARINDA HESAPLAMA
 Fan Selector yazılımında ürün performansları farklı hava yoğunluklarına göre
hesaplanabilir.

FREKANS İNVERTER KULLANIMI DURUMUNDA FREKANS VE DEVİR HESAPLAMA
 Fan Selector yazılımında frekans inverteri seçeği ile çalışma noktasındaki frekans ve devir sayıları hesaplanabilir.
HAVA DEBİSİ HESAPLAMA YARDIMCISI
 Fan Selector, fanın kullanılacağı mekana ve saatlik
hava

değişimine

göre

gerekli

fan

debisinin

hesaplanabileceği hava debisi hesaplama yardımcısı
işlevine sahiptir.

JET FAN İTME VE SÜPÜRME MESAFESİ HESAPLAMA
 Fan Selector Jet fanlar için itme ve süpürme mesafelerinin hesaplanması işlevine sahiptir.

MOTOR SEÇİMİ
 Fan Selector hesaplanan fan mil gücü değerine göre otomatik yada ürüne bağlı motor seçimi
işlevine sahiptir.

ErP UYUMLULUK BİLGİLERİ GÖSTERİMİ

ErP

 Fan Selector yazılımında kapsama giren fanların ErP (Enerji İle İlişkili Ürünler) Yönetmeliği uyumluluk
bilgilerinin gösterimi yapılabililir.
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SI / IP ÖLÇÜ BİRİMİ ALTERNATİFLERİ
 Fan Selector SI ve IP ölçü birimleri ile kullanılabilir.

ÇOKLU DİL DESTEĞİ
 Fan Selector çoklu dil alt yapısına sahiptir. Yazılımda Türkçe ve İngilizce standart olarak mevcuttur.
 Yazılıma Almanca, Arapça, İtalyanca, Rusça gibi yaygın kullanılan birçok dil eklenebilir.

YAZDIRMA SAYFASI
 Fan Selector detaylı ürün bilgilerini içeren yazdırma sayfası oluşturur.
 Yazdırma sayfası çalışılan dil dışında başka dil seçenekleri ile de oluşturulabilir.

ÜRÜN VE KULLANICI YÖNETİM (ADMİN) PANELİ
 Fan Selector yazılımı ürün teknik özelliklerinin, fiyat bilgilerinin, ölçülerin, vb. verilerin hızla ve
kolaylıkla güncellenebileceği gelişmiş bir ürün yönetimi (admin) paneline sahiptir.
 Yazılım aynı zamanda kullanıcılar arasında yetki ve rol farklarını yöneten yetkilendirme özelliğine de
sahiptir.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ BAYİ/SATICI ÜRÜN YÖNETİM SİSTEMİ
 Fan Selector yazılımı üretici/satıcı ana firmaların bayilerine/satıcılarına sağladıkları özel ürünlerin yer
aldığı özelleştirilmiş yazılım versiyonları sunmalarına olanak sağlar. Böylelikle her bayi/satıcı sadece
kendisine özel ürünleri seçer. Kendi logosu ile yazdırma sayfaları üretebilir.
 Bayi/satıcı versiyonların ürün yönetimi ana firma admin’i tarafından yapılır.
WEB TABANLI YAPI
 Fan Selector web tabanlı mimari yapıda geliştirilmiştir; üzerinde kullanıldığı platformdan bağımsız
çalışabilme özelliğine sahiptir.
 Android, IOS, Windows, Linux, Mac, mobil, akıllı telefonlar ve tabletler ile internet ve web
uygulamalarını destekleyen tüm sistemlerde her an ve her yerde kullanılabilir.
 Kullanıcılara sürekli olarak güncel versiyon ile çalışma avantajı sağlar.
 Kullanıcı cihazlarına yazılım yükleme, CD, dungle ve benzeri ek donanımlar gerektirmez.
 Daha güvenlikli bir yapıdadır.
 Güncellemede yüksek hız ve kolaylık sağlar.
 İşletme maliyetlerinde avantaj sağlar.
 Bakım ve teknik destek hizmetlerinde hız avantajı sağlar.
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