Termokon, Muz Sarartma Deposu Referanslarına Azerbaycan Bakü’deki 170 ton
Kapasiteli Tesisi de Ekledi
Termokon tarafından Azerbaycan Bakü’de kurulan ve altı bağımsız Odası bulunan Muz Sarartma ve
Olgunlaştırma Tesisinde 170 ton yeşil muzu işlenebiliyor. Projede yer alan ve tamamı çift katlı odaların
dördü 32 palet kapasitelidir, paletlerin her biri 56 box’dan oluşmaktadır. Bir oda içinde toplam 1.792 box
mevcuttur. Diğer iki oda ise 16 palet kapasitelidir. Paletler yine 56 boxdan oluşmaktadır ve toplam 896
box mevcuttur. Projelendirme Termokon’un 23 yıllık deneyimi olan İngiliz partneri tarafından yapıldı.
Otomasyon ve tüm ekipmanlar, gaz sızdırmaz özel üretim seksiyonel kapılar Hollanda’dan geldi. Yalıtım
amaçlı kullanılan sandviç panellerin kilitli olması işletmeye büyük avantaj sağlıyor.

Kontrol Atmosfer Koşullarında Depolanan Narların Ömrü Uzuyor
Kontrollü Atmosfer (CA) depolama koşulları, sadece narın değil birçok tropikal ve subtropikal meyvenin
raf ömrünü uzatır. CA'da, düşük O2 ve artan CO2 konsantrasyonları, düşük sıcaklıklarla birlikte meyve
solunum hızını ve etilen üretimini azaltır, yaşlanma süreçlerini bastırır veya geciktirir ve nihayetinde
hasat sonrası raf ömrünü uzatır. CA depolamadaki koşullar hem konakçı meyveyi hem de üzerindeki
patojenleri etkiler. CA depolamada, meyveler ya patojen saldırılarına direnmelerini sağlayan sağlık
durumunun iyileşmesi ya da CA koşullarının patojen büyüme ve yayılma yeteneğini azaltması nedeniyle
azalmış çürüme gösterir. Nar meyvesinin 2 ila 6 °C'de havada %2 ila %4 O2'de saklanmasının CI'yi inhibe
ettiği gözlemlenmiştir.

Endüstriyel Köşe Paneller Montaj Kolaylığı Sağlıyor
Köşe paneller, duvar köşe birleşimlerinde kesim ve aksesuarlı birleştirme detayı istemeyen müşteriler
için özel olarak dizayn edilmiş olup estetik ve sızdırmazlık açısından mükemmel bir çözüm olmakla
birlikte montaj kolaylığı ve süresi açısından da büyük avantajlar sağlamaktadır. İstenilen oda
boyutlarında endüstriyel panellerde olduğu gibi panel kesimine ihtiyaç duyulmaz. Duvar panelleri tam
istenilen boyutta olacak şekilde özel ebatta parçalar halinde üretilir. Aynı şekilde tavan ve zemin
panelleri içinde tüm paneller ihtiyaç olduğu kadar üretilir.

27 Şubat Dünya STK Günü Kutlu Olsun
Küresel olarak kutlanan 27 Şubat Dünya STK Günü; sürdürülebilir bir gelecek için gönüllü olarak,
özverisini esirgemeyen insanların bir çatı altında buluşarak, “herkes için fayda” üretmeye çalışmalarına
gösterdiğimiz saygıyı ifade ediyor.
Türkiye iklimlendirme, soğutma sektörünün toplum yararına üretebileceği faydayı en üst düzeye
taşımayı şiar edinen Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Meslek Örgütlerimiz başta olmak üzere tüm özverili
çalışmalarıyla dünyamızın geleceğini korumaya çalışan STK’larımıza TERMOKON ailesi olarak
şükranlarımızı sunuyoruz.
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Bu e-posta tarafınıza ''6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun - Ticari elektronik ileti
gönderme şartı
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