"Kalite, taviz veremeyeceğimiz kırmızı çizgimiz…"
Geçmişi 50 yıllık birikim ve tecrübeye dayanan Termokon, 2001’de kuruldu. Faaliyetlerine endüstriyel
soğutma cihazları üretimi ile başlayan ve sonrasında faaliyet alanını, anahtar teslimi endüstriyel soğuk
tesis taahhüdü ile genişleten Termokon, 2017 yılında İzopanel’i bünyesine alarak soğuk muhafaza
depolarında kullanılan sandviç paneller, soğuk oda kapıları ve modüler paket soğuk oda üretimleri ile
endüstriyel soğutma alanında elini olabildiğince güçlendirdi. Termokon Firma Sahibi Ramazan Aydın,
Termokon’un kuruluşundan bugüne, yaptığı her işte, ürettiği her bir üründe “kalite”den taviz vermeden
ilerlediğini söylüyor. Yeni presler ve üretim bantları için önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten
Aydın, Termokon’un faaliyetlerini, gelecek hede erini Tesisat Market dergisine anlattı. Ayrıntılar
söyleşimizde…

Soğuk Oda Cihazlarında Esnek Üretim
Serin veya soğuk bir depo, esasen bir soğutma sistemi ve bir kapısı olan büyük, yalıtımlı bir kutudur.
Sıcaklık, hava akışına, ürünün içeriye yüklenme şekline ve bu ürünün türüne, ürünün içerdiği ısı
miktarına bağlı olarak oda içindeki farklı alanlarda değişiklik gösterecektir. Soğuk odaların tasarımında
bir dizi kriter dikkate alınmaktadır. Bunların başında sıcaklık aralığı gelir. Sıfırın altındaki sıcaklıklara
ulaşması gereken sistemler, genellikle minimum 2 °C veya daha yüksek sıcaklığa sahip olanlardan
daha pahalıya mal olur. Kontrol aralığı da maliyeti etkiler. Örneğin ±0,2 °C içinde sıcaklığın kontrol altında
tutulması gereken bir oda, daha büyük sıcaklık dalgalanmalarına izin veren bir odadan daha maliyetli
olacaktır.

Azerbaycan Qusar Atmosfer Kontrollü Soğuk Depo Tesisi için Termokon Teknolojisi
Hizmet Verecek
Azerbaycan Qusar Reyonu’nda inşaatı devam eden 6.619 metrekare kapalı alana sahip olacak soğuk
depolama tesisi projesi için Termokon soğuk depolama sistemleri ve cihazları tercih
edildi.Azerbaycan’ın kuzeyinde, Kafkas Dağları eteklerinde yer alan ve Bakü’ya 180 kilometre
mesafedeki Qusar, ora ve faunası oldukça zengin bir bölge olup, ürünlerinin yüksek katma değere
sahip olabilmesi açısından soğuk depolama olanaklarının geliştirilmesi, çeşitli resmi organlarca
desteklenmektedir. Bölge için büyük önem taşıyacak yeni soğuk depolama tesisi, önemli kısmı
atmosfer kontrollü olarak projelendirildi. Tesis 30 bağımsız bölüm-odadan oluşuyor. 21’i atmosfer
kontrol sistemli olarak hizmet verecek tesiste, ayrıca 6 saatte 20 ton kapasiteye sahip bir adet hızlı
soğutma oda ve sekiz adet de standart soğuk oda bulunuyor. Standart soğuk odalar, özellikle hurma
depolaması için uygun olabilecek teknik koşullar göz önüne alınarak tasarlandı.

Tek ve Çift Kanat Panele Montaj Kapılar
Panele montaj kapıların tek ve çift kanatlı modelleri ile farklı seçenekler sunuyor. Bütün kapı
modellerinde olduğu gibi boyalı sac, paslanmaz sac ve pvd boyalı sac gibi birçok farklı yüzey alternati
bulunuyor. Camlı ve camsız modelleri yanı sıra ihtiyaca göre monoray geçişli olarak da üretim imkanı
sağlanıyor. Tek kanat modellerinin eni maksimum 100 cm. çift kanatlıların ise maksimum 210 cm.
olarak tasarlanıyor. Projelerde montaj kolaylığı sağlaması açısından avantaj sağlayan kapılar, özellikle
küçük odalarda yoğunlukla tercih ediliyor.
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