


  2005 yılından bu yana, müşteri memnuniyetini merkeze alan bir 
yaklaşımla sektörüne öncülük eden firmamız, talep edilen 
hizmetleri, çalışma takvimine sadık bir şekilde ve en iyi kaliteyle, 
doğru fiyatlandırma stratejisi uygulayarak, yenilikçi ve tecrübeli 
kadrosu ile sunmaya devam etmektedir.  
  Misyonumuz; profesyonel düzeyde devam ettirdiğimiz 
faaliyetlerimizle, yeni ürün teknolojilerini maksimum enerji 
tasarrufu ilkesine bağlı kalarak Türkiye’de ve uluslararası 
platformda “İş Ortaklarımıza” ulaştırmaktır. 

  Since 2005, our company, which has pioneered its sector with an 
approach that focuses on customer satisfaction, continues to 
offer the requested services with its innovative and experienced 
staff, loyal to the work schedule and by applying the right pricing 
strategy with the best quality.  
  Our Mission; We will continue our activities at a professional 
level, adhering to the principle of maximum energy saving 
technologies, new products in Turkey and in the international 
arena "Business Partners" to bring. 

HAKKIMIZDA  

ABOUT US  



 MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ 

 Ürünlerin ideal sıcaklıkta, hijyenik bir 
ortamda ve ideal nem oranlarında 
depolanmasını sağlar.. 

MODULAR COLD  ROOM SYSTEMS 

  It ensures that the products are 
stored at ideal temperature, in a 
hygienic environment and at ideal 
humidity rates. 



 Soğuk oda; duvar, tavan ve zeminleri poliüretan 
dolgulu prefabrik sandviç  panellerden oluşmaktadır. 
Zemin panelleri 3000 kg/m2 sabit yüke dayanıklı 
plywood kaplamalıdır.  
Soğuk Oda Panelleri ise her iki tarafı galvanize astarlı 
iki saç arasına poliüretan enjekte edilerek üretilir. 

Cold room; walls, ceilings and floors consist of 
prefabricated sandwich panels with polyurethane filling. 
Floor panels are covered with 3000 kg / m2 fixed load 
resistant plywood.  
Cold Room Panels are produced by injecting 
polyurethane between two sheets of galvanized lining on 
both sides. 

   MODÜLER SOĞUK ODA PANELLERİ 

       MODULAR COLD ROOM PANELS 



    Modüler soğuk odalar kullanıcı ihtiyacına 
göre , belirtilen standartlardaki ebat ve ölçülere 
göre dizayn edilebilir.  
Birbirine monte edilebilen parçalar halinde, 
kolay montaj ve demontaj özelliğine sahiptirler. 
Ayrıca kolay montaj yapılabilmesi nedeni ile 
hızlı operasyonlarda tercih edilmektedir.  

Modular cold rooms can be designed according 
to the user's need, in accordance with the 
dimensions and dimensions specified.  
They have the feature of easy assembly and 
disassembly as assembled parts. 
Also, fast operations are preferred due to easy 
assembly. 



  Kurulumu daha  önceden gerçekleştirilmiş olan 
Modüler  Soğuk  Odaların , belirtilen ölçüler 
doğrultusunda  panel ekleme ve çıkartma yapılarak 
ebatlarının büyütülüp,   küçültülebilmesi de 
mümkündür. 

It is also possible to enlarge and reduce the size of 
Modular Cold Rooms, which have been installed 
before, by adding and removing panels in 
accordance with the specified dimensions. 





MONOBLOK SOĞUTMA SİSTEMİ  

  Kondenser ve evaporatörün tek bir 
blok içinde yer aldığı sistemlerdir. 

   MONOBLOCK COOLING SYSTEM 

  These are systems in which condenser 
and evaporator are located in a single 
block. 



Monoblok soğutma üniteleri, 
Hermetik kompresör kullanılarak üretilmişlerdir. 
Yüksek  enerji performansı ile ürünlerin   en iyi 
sıcaklık  ve  nem  koşullarında depolanmasını 
sağlarlar.  
 

 Monoblock  cooling units,   
They are produced using a hermetic  
compressor. With their high energy 
performance, they ensure that the products 
are stored under the best temperature and 
humidity conditions. 



 Bu soğutma üniteleri, tüm soğuk oda 
uygulamalarında kullanılabilen paket tipi 
monoblok soğutma üniteleridir. Soğuk ve 
donmuş muhafaza odaları şartlarına göre 
üretilmektedir. Cihaz, tüm ekipman monte 
edilmiş ve gaz şarj edilmiş olarak gönderilir. Dış 
ve İç ortam koşulları için tasarlanmıştır.  

 These cooling units are package type 
monoblock units that can be used in all 
cold room applications. Cold and frozen 
storage rooms are produced according to 
the conditions. The device is shipped with 
all equipment installed and gas charged. It 
is designed for outdoor and indoor condit 



           GENEL  ÖZELLİKLERİ  

• Cihazlar +35°C, +45°C ve +50°C dış hava şartlarında                 
çalışabilen geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.  

• Çalışma esnasında düşük ses çıkarttığından dolayı kapalı 
alanlarda da rahatlıkla çalışabilmektedir. 

• Otomatik fan kontrol sistemine sahiptir. 
• Kullanılacakları depolara üzerlerinde bulunan askıları          

sayesinde rahatlıkla asılarak montajları yapılır. 

           GENERAL FEATURES 

• The devices have a wide range of products that can             
operate    in + 35 ° C, + 45 ° C and + 50 ° C outdoor conditions. 

• Since it makes low noise during operation, it can work easily 
in closed areas. 

• It has an automatic fan control system. 
• Thanks to the hangers on them, they can be easily            

mounted to the warehouses where they will be used. 
 



         MONOBLOK SOĞUTMA ÜNİTESİ ÇALIŞMA ŞEMASI      
         MONOBLOK COOLING UNIT OPERATING DIAGRAM 

 Monoblok soğutucu sistem  
kullanımı için, sadece kullanılacakları 
depolara asılmaları ve elektrik 
bağlantılarının yapılması yeterlidir.   

Monoblock cooling system For its use, 
it is sufficient to just hang it in the 
warehouses where they will be used 
and make electrical connections.  



        CİHAZ SEÇİMİ  -  SEÇİM YÖNTEMİ  

• Cihaz seçimi, Seçim Tablosu yardımıyla yapılabilir. 
• Bunun için ortam sıcaklığı, istenilen soğuk oda sıcaklığı 

değerlerinin kapesitesi hesaplanır. 
• Bulunan soğutma kapasitesi hesaplanan kapasite  
      değeriyle karşılaştırılır .  
• Değerler birbirini karşılıyorsa  ürün yukarıda ki  kod sistemine 

uygun olarak belirlenir. 
 

• Device selection can be made with the help of Selection 
Table. 

• For this, the ambient temperature and the capacity of the 
desired cold room temperature are calculated. 

• The cooling capacity found is compared with the calculated 
capacity value. 

• If the values meet each other, the product is determined in 
accordance with the code system above. 
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  www.doruksogutma.com  
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