


Taşınabilir  Soğutuculu Mobil Morg Konteyner 

Portable Refrigerated Mobile Morgue Container 



Mobil Morg Konteyner; içine konan cenazenin 

bekletilmesine uygun koşulları sağlayacak şekilde 

izolasyonlu olarak tasarlanmıştır.. 

 

Mobile Morgue Container; It is designed to be 

insulated to provide the conditions suitable for the 

waiting of the funeral. 

 



Teknik Özellikler / Technicial Specifications 

1. MOBİL MORG KONTEYNER PANELLERİ ; 

 I.   MOBILE MORG CONTAINER PANELS; 

Mobil Morg konteyner odasının; duvar, tavan 

poliüretan dolgulu prefabrik sandviç panellerden 

oluşmaktadır. 

Panel kalınlığımız Soğuk muhafaza konteynerin 

de 80 mm dir. Zemin panelleri soğuk muhafaza 

konteynerin de 60 mm dir.  

 

Mobil Morgue container chamber; wall, ceiling 

consists of polyurethane filled prefabricated 

sandwich panels. 

Our panel thickness is also in Cold storage 

container It is  80 mm. Floor panels are 60 mm in 

cold storage container. 



2. MOBİL MORG KONTEYNER KAPISI; 

II. MOBILE MORG CONTAINER DOOR; 

Soğutuculu morg kanteyner de,Kapı yüzeyleri panel yüzeyleri 

ile aynı doğrultudadır. Kapılar poliüretan dolguludur. 

 90 x 190 cm ebatlarında net geçişli menteşeli kapı 

tasarlanmıştır. Aynı ölçülerde toplamda 10 adet kapıdan 

oluşmaktadır. 

 

In the refrigerated morgue canteen, the door surfaces are in 

the same direction with the panel surfaces. The doors are 

filled with polyurethane. 

A hinged door with a net transition of 90 x 190 cm dimensions 

is designed. It consists of 10 doors in the same dimensions. 



3. ENDÜSTRİYEL  SOĞUTMA SİSTEMİ; 

III. INDUSTRIAL COOLING SYSTEM;  

Soğutma ekipmanları, alanlarında dünya lideri 

konumundaki markalara sahip yüksek teknoloji ürünleridir.  

Soğutma kapasitesi: -10°C/+45°C 10.056 W 

Sıcaklık: 0/+4°C aralığında çalışabilir  

Enerji beslemesi: 3 faz 3 phase AC 380V 60/ 50 Hz  

Elektrik Tüketimi: Max 7 KW 60/ 50 Hz 

 

Cooling equipment are high-tech products that have world-

leading brands in their fields. 

Cooling capacity: -10 ° C / + 45 ° C 10.056 W 

Temperature: can operate in the range of 0 / + 4 ° C 

Energy supply: 3 phase 3 phase AC 380V 60/50 Hz 

Electricity Consumption: Max 7 KW 60/50 Hz 



Morg ünitesi 304 kalite paslanmaz çelik karkas raflar kullanılmaktadır. 

Konteyner içerisinde paslanmaz raflar 3 katlı veya 4 katlı olarak tercih edilebilmektedir.  

3 katlı da  toplamda 30 adet cenaze kapasitesi , 4 katlı da ise 39 adet cenaze kapasitesi bulunmaktadır. 

Tepsi kızaklarında paslanmaz çelik rulmanlar kullanılmaktadır. 

 

Morgue unit 304 quality stainless steel carcass shelves are used. 

Stainless racks in the container can be preferred as 3-storey or 4-storey. 

There are a total of 30 funeral capacities on 3 floors and 39 funeral capacities on 4 floors. 

Stainless steel bearings are used in the tray slides. 

4. PASLANMAZ MORG ÜNİTESİ: 

VI. STAINLESS MORGAN UNIT: 



5. MOBİL MORG KONTEYNER; / V. MOBILE MORG CONTAINER; 

Konteyner iç ölçüleri: 2,17m x 11,30m x 2,50m(h) 40 Feet tir. 

Makine dairesi için; dışardan gelecek müdahalelere karşı Konteynerin 

arka kısmından 50 cm içeride olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Konteyner taşınabilir özelliktedir. 

 

Container interior dimensions: 2,17m x 11,30m x 2,50m (h) Is 40 feet. 

For the engine room; It is designed to be 50 cm inside the back of the 

Container against interference from outside. The container is portable. 



TEŞEKKÜRLER.. 
     THANKS.. 


