
Termokon, Küresel Referanslarına Tanzanya’nın En Büyük Kesimhanesini Ekledi

Termokon’un endüstriyel soğutma alanındaki uzmanlığı, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında
da soğutmanın ana unsur olduğu tesis yatırımcılarının güvenini kazanıyor.  Tanzanya’nın Soga
City kentinde, Dar es Salaam’dan yaklaşık 3 saat mesafede bulunan ülkenin en büyük
kesimhanesi, günlük 4.000 büyük  baş ve 8.000 küçük baş işlem kapasitesine sahip. Kırmızı et,
Tanzanya'da tarımsal gıda sektörünün son derece önemli bir bileşeni ve önemli bir döviz
kaynağı. Ancak bu alandaki başarı performansı, et işleme ve uygun koşullarda muhafazasında
yüksek teknolojileri kullanmasına bağlı. Bu nedenle, Tanzanya’nın en büyük kesimhanesi için
yüklenici ve kullanılacak teknolojilerin seçimi de büyük önem taşıyor.

Termokon, Yurtdışı Referanslarına Bakü Patates Deposu Projesini Ekledi

Endüstriyel soğutma, soğuk muhafaza sektöründe çeyrek asırlık deneyimi ile Termokon,
yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da önemli projelere imza atıyor. Bakü merkezli büyük bir
şirketler grubunun Hökmeli’deki yeni 8.000 ton kapasiteye sahip Patates Muhafaza Deposu
Projesi, Termokon’un anahtar teslimi yükleniciliği ile hayata geçirildi. Patates Muhafaza
Deposu, eni ve boyu 54 x 94 m. ve iç yüksekliği 9 m olacak şekilde, toplam 6 oda olarak inşa
edildi.

İzopanel Modüler Soğuk Oda Panelleri

Modüler soğuk odalar, et, süt ürünleri, yaş sebze ve meyve gibi, belirli düşük sıcaklık ve nem
koşullarında muhafaza edilmesi kritik öneme taşıyan mamullerin, kullanım anına kadar
güvenilirliğini garanti altına alan akılcı, pratik çözümlerdir. Kompakt bir yapıya sahip oluşları
sayesinde ihtiyaç duydukları alan küçüktür. Süpermarketler, restoranlar, kafeteryalar, şarküteri,
et ve süt ürünleri satış noktaları, otel mutfakları gibi pek çok yerde modüler yapısı ile kolay
kurulumu ve gerektiğinde kolay demontajı mümkün olan endüstriyel modüler soğuk odalar için
tercihleri belirleyen kriterler vardır. 

Atmosfer Kontrollü Soğuk Oda Kapıları

Atmosfer kontrol sistemi soğuk muhafaza deposundaki oksijen oranın düşürülmesi ve
genellikle karbondioksit oranının artırılması ile ürünlerin daha uzun süre aynı tazelikte ve
kalitede saklanmasını sağlayan sistemdir. Atmosfer kontrollü odalar için özel olarak üretilen
kapılarımız özel üretilen contaları ve sıkıştırma kolları sayesinde tam sızdırmazlık
sağlamaktadır. Kasalarda yine İzopanel’e ait özel kalıplar ile üretilen CTP pro�ller kullanılmakta
olup kasa tüm darbelere karşı ekstra güçlendirilmiştir.

İlaç ve Aşı Depolamada Soğuk Hava Depolarının Önemi

Soğuk Odalarda saklanan ilaçları, sadece doğru sıcaklık aralığında tutmak yeterli değildir. İlaç,
serum, aşı gibi soğuk zincir ürünlerinin kalitesi ve güvenliği için sıcaklıklardaki artış ve azalışlar
izlenmeli, sıcaklıktaki artış ve azalışların belirlenen sınırlar içinde kalması sağlanmalıdır.
Ürünlerde soğuk zincirin kırılması halinde oluşacak sıcaklıklardaki çok küçük değişiklikler bile
ürünlerin raf ömrünü ve güvenliğini önemli derecede etkilemektedir. Soğuk zincir, ilaç ürünleri
için üretim anında başlar. İlaç ideal sıcaklıkta üretilir ve hemen paketlemeye, ardından da
depoya alınır. Termokon olarak, ilaç sektöründeki hassasiyetlerin bilincinde olarak yıllardır Ekol
Lojistik başta olmak üzere Bayer’den Novartis’e kadar birçok �rmaya sorunsuz hizmet
sunmaktayız.
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