
 
 
 

SOĞUTMA ÜNİTELERİ 
REFRIGERATION SYSTEMS 

    
 

 
 

  
 

 
 

 
+10 / +14 °C Paketleme ve Çalışma Odaları   +10 / +14 °C Working and Packaging rooms 
       0 / +4 °C Soğuk muhafaza odaları          0 / +4 °C Cold storage rooms 
  -18 / -25 °C Donmuş ürün muhafaza odaları    -18 / -25 °C Frozen storage rooms 
  -35 / -40 °C Ürün Şoklama odaları      -35 / -40 °C Blast freezing rooms 



DES-Cold Serisi Soğutma Sistemleri : 
     DESCold serisi; Açık tip “DES°COLD o-type”, Split tip “DES°COLD 
Mini”, Endüstriyel tip “DES°COLD Maxi” ve Merkezi sistem “DES°COLD 
Rack” üniteler olmak üzere dört faklı modele sahiptir. Geniş kapasite 
aralığı ile  +10/+15°C Hazırlık ve Paketleme odaları, 0/+4°C Soğuk 
muhafaza odaları, -18/-25°C Donmuş muhafaza odaları ve -35/-40°C 
Şoklama odaları başta olmak üzere tüm uygulamalarınızda, 
ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar. 
     Doğa dostu ; düşük enerji sarfiyatına, yüksek verimliliğe, düşük 
küresel ısınma potansiyeline ve ozon tabakasına zarar vermeyen 
özelliklere sahip üniteler üretmek bilinci ile AR-GE çalışmalarımız sürekli 
olarak devam etmektedir. 
     Kaliteli ve sorunsuz ünite imalatı anlayışı ön planda tutulmakta ve 
kullanılan bütün ekipmanlar bunu destekleyecek biçimde 
seçilmektedir.  

 

 
 
Hava soğutmalı kondenserler ve kondenser kabinleri : 
     Kondenser kapasiteleri soğutma kapasitesini artırıp, enerji 
tüketimini azaltacak şekilde belirlenir. içerisinde kondenserlere  özel 
yivli bakır boru, yüksek verimli olacak şekilde form verilmiş alüminyum 
kanatlar kullanılır. Lamel aralıklara projeye uygun olacak şekilde 2.1 – 
3.5 mm arasında belirlenir. 
     Kondenser üniteleri kendini taşıyıcı bir konstrüksiyon’a sahiptir ve 
monte edileceği zemine ilave bir konstrüksiyona ihtiyaç duymadan 
yerleştirilebilir. Kasetleme malzemesi olarak UV ve korozyon koruması 
sağlayan elektrostatik toz boya kaplı galvanizli çelik kullanılır. 
Air cooled Condensers, Condenser cabinets : 
     Condenser capacities are determined in order to increase the 
cooling capacity and reduce the energy consumption. Internally 
grooved copper tubes specially for condensers, High efficiency profiled 
aluminium fins are use. Fin spaces are determined as 2.1 - 3.5 mm 
according to the project. 
     Condenser units with their own support system do not require extra 
mounting equipment for placing. Electrostatically powder painted 
galvanized steel, which provides excellent UV and corrosion protection. 
 
 

 
 

 
 
 
 

DES-Cold Refrigeration Systems : 
     DESCold series has four differant models such as Open type 
“DES°COLD o-type”, Split type “DES°COLD Mini”, Industrial type 
“DES°COLD Maxi” and Central refrigeration units “DES°COLD Rack”. 
These units provide solutions with wide capacity range for all your 
aplication like +10/+15°C working and packaging rooms, 0/+4°C cold 
storage rooms, -18/-25°C frozen storage rooms and -35/-40°C blast 
freezing rooms. 
     Nature friendly; Our R&D activities are continuously continuing with 
the consciousness of producing units with low energy consumption, 
high efficiency, low global warming potential and features that do not 
damage the ozone layer. 
     Quality and trouble-free unit production is prioritized and all 
equipment used is selected to support it. 
 
Soğutma Kompresörleri : 
     Tüm ünitelerde kalitesi dünyaca bilinen kompresör üreticilerine ait, 
yüksek verimli hermetik scroll, hermetik pistonlu, yarı hermetik 
pistonlu veya yarı hermetik vidalı kompresörler kullanılmaktadır. 
Kompresör modeli ve sayısı projenize uygun olacak şekilde tarafımızca 
belirlenir. 
Refrigeration Compressors : 
     In all units used high quality hermetic scroll, hermetic reciprocating, 
semi-hermetic reciprocating or semi-hermetic screw compressors of 
the world-renowned compressor brands. The model and number of 
compressors are determined according to your project. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oda soğutucular, Evaporatörler : 
     Evaporatör tipi, ısı transfer yüzeyi, hava debisi, lamel ve kaset 
malzemesi uygulamaya göre belirlenir. 
Standart özellikler ; 
    Soğutkanın akışında ısı transferinin iyileştirilmesi amacıyla içten yivli 
özel borular kullanılmaktadır. Hava tarafında özel kanat yapısı 
sayesinde iyileştirilmiş ısı transferi ile yüksek performans 
sağlanmaktadır.  
     Elektrostatik toz boya RAL 9016 ile kaplanmış veya bir magnezyum 
alüminyum alaşımından yapılmıştır, plastik bir koruyucu filmle 
kaplanmış pürüzsüz bir kaplamaya sahiptir, yüksek korozyon direnci, 
pürüzsüz yüzey ve dekoratif görünüm sağlar. 
Cold room Evaporators : 
     Evaporator type, heat transfer surface, air flow, fin and casing 
material are determined according to application. 
Standard features; 
     Inner Grooved Copper pipes provides enhanced heat transfer 
coefficient of refrigerant flow. Higher heat transfer peforamce on the 
air side is provided by the use of specially corrugated fins. 
     Electroststically powder coated with RAL 9016 or made of a 
magnesium aluminium alloy, with a smooth finish covered by a plastic 
protection film, providing high corrosion resistance, smooth surface 
and decorative appearance. 



 
 

 
 

 

Soğuk Oda kumanda paneli :  
 Oda sıcaklığı kontrolü, 
 Akıllı defrost özelliği sayesinde enerji tasarrufu, 
 Kontrol paneli üzerinden üniteyi açma/kapatma, 
 Oda aydınlatması kontrolü ve Manuel defrost butonu, 
 Ünite çalışma durumu göstergeleri, 
 RS-485 bağlantı noktası, ModBus protokolü ile entegrasyon, 
 İnternet bağlantısı üzerinden erişim, Uzaktan izleme (opsiyonel). 
 

Cold Room control panel : 
 Room temperature contol, 
 Energy saving with the smart defrost feature, 
 Unit On / Off control by control panel, 
 Room lighting control and Manual defrost button, 
 Unit operating status indicators, 
 RS-485 port, integration with ModBus protocol, 
 Access via Internet connection, Remote monitoring (optional). 
 

Merkezi Sistem Kontrolörü : 
 Kompresör ve kapasite solenoidi adım kontrolü, 
 Kompresör çalışma süresi dengeleme (Eş Yaşlandırma), 
 Kondenser fanı adım kontrolü, 
 Frekans sürücü ile kompresör ve fan kontrolü (opsiyonel), 
 İnternet bağlantısı üzerinden erişim (Uzaktan izleme), 
 E-mail ile alarm bilgisi alabilme, 
 Usb belleğe kayıt alabilme, 
 Excel formatında raporlama. 
 

Rack System Controller : 
 Compressor and capacity solenoid step control, 
 Compressor operating time compensation, 
 Condenser fan step control,, 
 Frequency control with VSD for compressor and fan (optional), 
 Access via Internet connection (Remote monitoring), 
 Alarm information by e-mail, 
 Backup to USB memory, 
 Reporting in Excel format. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 AÇIK TİP SOĞUTMA ÜNİTELERİ 
OPEN TYPE REFRIGERATION UNITS 

 
 
 

 

 
DESCOLD o-type serisi Soğutma üniteleri ; 
 Düşük ve Orta kapasitelerdeki ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere 

dizayn edilmiştir. 
 0,5 HP ile 20 HP arasında Nominal Kompresör gücü. 
 Hermetik Scroll, Hermetik Pistonlu ve Yarı Hermetik Pistonlu 

kompresörler. 
 +10/+15 °C  Çalışma  Ortamı,  0/+4 °C,  -18/-25 °C  Soğuk  Odalar  ve 

-35/-40 °C Şoklama uygulamaları dahil bütün uygulamalara uygun 
üniteler. 

 Genel olarak kondenser ünitesinin kapalı alanda çalışacağı 
durumlarda kullanılmaktadır.  

 Elektrik panosu şase üzerine montedir ve IP65 korumasına sahiptir. 
 Soğutma ve nem ihtiyacına uygun Evaporatör dizaynı. 
 Yüksek sıcaklıklarda çalışmaya uygun Kondenser. 
 Basınç testi, mikro işlemci fonksiyon testi ve elektrik panosu testi 

yapılmış ve azot şarjlı olarak sevk edilir. 
 Servis ve bakım kolaylığı sağlar. 
 Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte 

montaja hazır. 
 
 

Avantajları ; 
 ISO 9001-2015 ve CE sertifikalı Dünya standartlarında üretim. 
 Kaliteli ve güvenilir ekipmanlar. 
 Yüksek verimli soğutma. 
 HACCP standartlarına uygunluk. 
 Defrostsuz uzun soğutma periyotları sayesinde işletme maliyetini 

azaltan dizayn. 
 
 
 

 

DESCOLD o-type series Refrigeration Units ; 
 Designed for small and medium range cooling capacity needs. 
 
 From 0,5 HP up to 20 HP nominal compressor power. 
 Hermetic Scroll, Hermetic reciprocating and Semi-hermetic 

reciprocating compressors. 
 +10/+15 °C working / packaging rooms, 0/+4 °C , -18/ -25 °C Cold 

rooms and -35/-40 °C Blast freezing applications. 
 
 It is generally used in cases where the condensing unit works in 

closed area. 
 Electrical panel is mounted on the chassis and has IP65 protection. 
 Evaporator design according to cooling and humidity requirements. 
 Condenser suitable for working at high temperatures. 
 Pressure test, microprocessor function test and electrical panel test 

are complited and deliver as nitrogen charged. 
 Provides of easy service and maintenance. 
 Ready to install with electrical panel and all automatic control 

elements. 
 
 

Advantages ; 
 ISO 9001-2015 and CE certified World class production. 
 Quality and reliable equipments. 
 High efficiency cooling. 
 Compliance with HACCP standards. 
 Design that reduces operating costs with long cooling periods 

without defrost. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Standart Ekipmanlar : 
 Bakır boru, alüminyum lamel, Evaporatör ve Kondenser. 
 Axial Evaporatör ve Kondenser fanları. 
 Akıllı defrost özelliğine sahip soğuk oda kontrol ünitesi. 
 Likit akış kontrolü selenoid vanası. 
 Kurutucu filtre. 
 Gözetleme camı. 
 Likit hattı vanası. 
 Likit deposu ve servis vanası. 
 Genleşme valfi. 
 Alçak / Yüksek basınç manometreleri. 
 Kombine Basınç prosestatı. 
 Fan kontrol switchi. 
 Flexible basınç kontrol hattı. 
 Titreşim alıcılar (Yarı hermetik kompresörlü ünitelerde). 
 Yağ ayırıcı ve Likit tutucu (Donmuş muhafaza ve Şok ünitelerinde). 
 
 
 
 

Opsiyonel Özellikler : 
 304 / 316 Paslanmaz Kaset Evaporatör. 
 Uygulamaya özel Epoksi kaplama batarya ve lamel. 
 Elektronik fan hız kontrol 
 Küresel ısınma potansiyeli düşük soğutucu akışkanlar (Low GWP) 
 
 

Standard Equipments : 
 Copper tube, aluminum fin Evaporator and Condenser. 
 Axial evaporator and condenser fans. 
 Remote controller unit with smart defrost. 
 Liquid flow control solenoid valve. 
 Filter drier. 
 Sight glass. 
 Liquid line service valve. 
 Liquid receiver and service valve. 
 Expansion valve. 
 Low / high pressure manometers. 
 Combined pressure switch. 
 Fan control switch. 
 Flexible pressure control line. 
 Vibration absorbers. (for semi-hermetic compressor). 
 Oil separator and Suction line accumulator (for Deep freeze and 

Blast freezer). 
 
 
 

Optional Features : 
 304/316 Stainless steel Evaporator case. 
 Epoxy coated battery and fins for specific application, 
 Electronic fan speed control. 
 Refrigerants with low global warming potential (Low GWP) 
 
 



 SPLİT SOĞUTMA ÜNİTELERİ 
SPLIT REFRIGERATION UNITS 
 

 
 

 

 
 
DESCOLD Mini serisi Soğutma üniteleri ; 
 Düşük ve Orta kapasitelerdeki ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere 

dizayn edilmiştir. 
 0,5 HP ile 20 HP arasında Nominal Kompresör gücü. 
 Hermetik Scroll, Hermetik Pistonlu ve Yarı Hermetik Pistonlu 

kompresörler. 
 +10 / +15 °C Çalışma Ortamı, 0 / +4 °C, -18 / -25 °C Soğuk Odalar ve 

-35 / -40 °C Şoklama uygulamaları dahil bütün uygulamalara uygun 
üniteler. 

 Dış hava şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı çelik kabin. 
 Elektrik panosu kabin içerisine entegredir ve IP55 korumasına 

sahiptir. 
 Soğutma ve nem ihtiyacına uygun Evaporatör dizaynı. 
 Yüksek sıcaklıklarda çalışmaya uygun Kondenser. 
 Basınç testi, mikro işlemci fonksiyon testi ve elektrik panosu testi 

yapılmış ve azot şarjlı olarak sevk edilir. 
 Servis ve bakım kolaylığı sağlar. 
 Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte 

montaja hazır. 
 
 

Avantajları ; 
 ISO 9001-2015 ve CE sertifikalı Dünya standartlarında üretim. 
 Kaliteli ve güvenilir ekipmanlar. 
 Yüksel verimli soğutma. 
 HACCP standartlarına uygunluk. 
 Defrostsuz uzun soğutma periyotları sayesinde işletme maliyetini 

azaltan dizayn. 

 
DESCOLD Mini series Refrigeration Units ; 
 Designed for small and medium range cooling capacity needs. 
 
 From 0,5 HP up to 20 HP nominal compressor power. 
 Hermetic Scroll, Hermetic reciprocating and Semi-hermetic 

reciprocating compressors. 
 +10/+15 °C working / packaging rooms, 0/+4 °C , -18/ -25 °C Cold 

rooms and -35/-40 °C Blast freezing applications. 
 
 Electrostatic powder coated galvanized steel cabinet. 
 The electrical panel is integrated in the cabinet and has IP55 

protection. 
 Evaporator design according to cooling and humidity requirements. 
 Condenser suitable for working at high temperatures. 
 Pressure test, microprocessor function test and electrical panel test 

are complited and deliver as nitrogen charged. 
 Provides of easy service and maintenance. 
 Ready to install with electrical panel and all automatic control 

elements. 
 
 

Advantages ; 
 ISO 9001-2015 and CE certified World class production. 
 Quality and reliable equipments. 
 High efficiency cooling. 
 Compliance with HACCP standards. 
 Design that reduces operating costs with long cooling periods 

without defrost. 
 



 
 
 
 

 
 

Standart Ekipmanlar : 
 Bakır boru, alüminyum lamel, Evaporatör ve Kondenser. 
 Axial Evaporatör ve Kondenser fanları. 
 Akıllı defrost özelliğine sahip soğuk oda kontrol ünitesi. 
 Likit akış kontrolü selenoid vanası. 
 Kurutucu filtre. 
 Gözetleme camı. 
 Likit hattı vanası. 
 Likit deposu ve servis vanası. 
 Genleşme valfi. 
 Alçak / Yüksek basınç manometreleri. 
 Kombine Basınç prosestatı. 
 Fan kontrol switchi. 
 Flexible basınç kontrol hattı. 
 Titreşim alıcılar (Yarı hermetik kompresörlü ünitelerde). 
 Yağ ayırıcı ve Likit tutucu (Donmuş muhafaza ve Şok ünitelerinde). 
 
 
 
 

Opsiyonel Özellikler : 
 304 / 316 Paslanmaz kaset Evaporatör. 
 Uygulamaya özel Eposki kaplama batarya ve lamel. 
 Elektronik fan hız kontrol. 
 Akustik izolasyon. 
 Ultra sessiz fan seçeneği. 
 Küresel ısınma potansiyeli düşük soğutucu akışkanlar (Low GWP) 
 
 
 

 

 
 

Standard Equipments : 
 Copper tube, aluminum fin Evaporator and Condenser. 
 Axial evaporator and condenser fans. 
 Remote controller unit with smart defrost. 
 Liquid flow control solenoid valve. 
 Filter drier. 
 Sight glass. 
 Liquid line service valve. 
 Liquid receiver and service valve. 
 Expansion valve. 
 Low / high pressure manometers. 
 Combined pressure switch. 
 Fan control switch. 
 Flexible pressure control line. 
 Vibration absorbers. (for semi-hermetic compressor). 
 Oil separator and Suction line accumulator (for Deep freeze and 

Blast freezer). 
 
 
 
Optional Features : 
 304/316 Stainless steel Evaporator case. 
 Epoxy coated battery and fins for specific application, 
 Electronic fan speed control. 
 Acoustic insulation. 
 Ultra quiet fan option. 
 Refrigerants with low global warming potential (Low GWP)

 



 ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA ÜNİTELERİ 
INDUSTRIAL REFRIGERATION UNITS 

 

 
DESCOLD Maxi serisi Soğutma üniteleri ; 
 Orta ve Yüksek kapasitelerdeki ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere 

dizayn edilmiştir. 
 7,5 HP ile 70 HP arasında Nominal Kompresör gücü. 
 Yarı Hermetik Pistonlu ve Yarı Hermetik Vidalı kompresörler. 
 
 +10 / +15 °C Çalışma Ortamı, 0 / +4 °C, -18 / -25 °C Soğuk Odalar ve 

-35 / -40 °C Şoklama uygulamaları dahil bütün uygulamalara uygun 
üniteler. 

 Dış hava şartlarına dayanıklı elektrostatik toz boya kaplı çelik kabin. 
 Elektrik panosu kabin içerisine entegredir ve IP65 korumasına 

sahiptir. 
 Soğutma ve nem ihtiyacına uygun Evaporatör dizaynı. 
 Yüksek sıcaklıklarda çalışmaya uygun Kondenser. 
 Basınç testi, mikro işlemci fonksiyon testi ve elektrik panosu testi 

yapılmış ve azot şarjlı olarak sevk edilir. 
 Servis ve bakım kolaylığı sağlar. 
 Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte 

montaja hazır. 
 
 

Avantajları ; 
 ISO 9001-2015 ve CE sertifikalı Dünya standartlarında üretim. 
 Kaliteli ve güvenilir ekipmanlar. 
 Yüksel verimli soğutma. 
 HACCP standartlarına uygunluk. 
 Defrostsuz uzun soğutma periyotları sayesinde işletme maliyetini 

azaltan dizayn. 

 
 

 
 

 
DESCOLD Maxi series Refrigeration Units ; 
 Designed for medium and large range cooling capacity needs. 
 
 From 7,5 HP up to 70 HP nominal compressor power. 
 Semi-hermetic reciprocating and Semi-hermetic screw 

compressors. 
 +10/+15 °C working / packaging rooms, 0/+4 °C , -18/ -25 °C Cold 

rooms and -35/-40 °C Blast freezing applications. 
 
 Electrostatic powder coated galvanized steel cabinet. 
 The electrical panel is integrated in the cabinet and has IP65 

protection. 
 Evaporator design according to cooling and humidity requirements. 
 Condenser suitable for working at high temperatures. 
 Pressure test, microprocessor function test and electrical panel test 

are complited and deliver as nitrogen charged. 
 Provides of easy service and maintenance. 
 Ready to install with electrical panel and all automatic control 

elements. 
 
 

Advantages ; 
 ISO 9001-2015 and CE certified World class production. 
 Quality and reliable equipments. 
 High efficiency cooling. 
 Compliance with HACCP standards. 
 Design that reduces operating costs with long cooling periods 

without defrost. 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

Standart Ekipmanlar : 
 Bakır boru, alüminyum lamel, Evaporatör ve Kondenser. 
 Axial Evaporatör ve Kondenser fanları. 
 Akıllı defrost özelliğine sahip soğuk oda kontrol ünitesi. 
 Likit akış kontrolü selenoid vanası. 
 Kurutucu filtre. 
 Gözetleme camı. 
 Likit hattı vanası. 
 Likit deposu ve servis vanası. 
 Genleşme valfi. 
 Alçak / Yüksek basınç manometreleri. 
 Kombine Basınç prosestatı. 
 Fan kontrol otomatiği. 
 Flexible basınç kontrol hattı. 
 Titreşim alıcılar (Yarı hermetik kompresörlü ünitelerde). 
 Yağ ayırıcı ve Likit tutucu (Donmuş muhafaza ve Şok ünitelerinde). 
 
 
 
Opsiyonel Özellikler : 
 304 / 316 Paslanmaz kaset Evaporatör. 
 Uygulamaya özel Eposki kaplama batarya ve lamel. 
 Elektronik fan hız kontrol. 
 Akustik izolasyon. 
 Ultra sessiz fan seçeneği. 
 Küresel ısınma potansiyeli düşük soğutucu akışkanlar (Low GWP) 
 
 

 

Standard Equipments : 
 Copper tube, aluminum fin Evaporator and Condenser. 
 Axial evaporator and condenser fans. 
 Remote controller unit with smart defrost. 
 Liquid flow control solenoid valve. 
 Filter drier. 
 Sight glass. 
 Liquid line service valve. 
 Liquid receiver and service valve. 
 Expansion valve. 
 Low / high pressure manometers. 
 Combined pressure switch. 
 Fan control switch. 
 Flexible pressure control line. 
 Vibration absorbers. (for semi-hermetic compressor). 
 Oil separator and Suction line accumulator (for Deep freeze and 

Blast freezer). 
 
 
 
Optional Features : 
 304/316 Stainless steel Evaporator case. 
 Epoxy coated battery and fins for specific application, 
 Electronic fan speed control. 
 Acoustic insulation. 
 Ultra quiet fan option. 
 Refrigerants with low global warming potential (Low GWP) 
 
 

 
 
 

 
 



 MERKEZİ SOĞUTMA ÜNİTELERİ 
RACK SYSTEM REFRIGERATION UNITS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCOLD Rack serisi Soğutma üniteleri ;      
 Geniş kapasite aralığı. 
 +10 / +15 °C Çalışma Ortamı, 0 / +4 °C, -18 / -25 °C Soğuk Odalar 

ve -35 / -40 °C Şoklama uygulamaları dahil bütün uygulamalara 
uygun üniteler. 

 Hermetik Scroll, Yarı hermetik Pistonlu veya Vidalı Kompresörler. 
 
 Hava veya Su Soğutmalı Kondenserli olarak üretilir. 
 Açık tip veya Kapalı, Dış hava şartlarına dayanıklı elektrostatik toz 

boya kaplı çelik kabin.  
 Elektrik panosu ve kontrol ünitesi kabin içerisine entegredir ve 

IP65 korumasına sahiptir. 
 Soğutma ve nem ihtiyacına uygun Evaporatör dizaynı. 
 
 Yüksek sıcaklıklarda çalışmaya uygun Kondenser. 
 Basınç testi, mikro işlemci fonksiyon testi ve elektrik panosu testi 

yapılmış ve azot şarjlı olarak sevk edilir. 
 Servis ve bakım kolaylığı sağlar. 
 Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte 

montaja hazır. 
 
 

Avantajları ; 
 ISO 9001-2015 ve CE sertifikalı Dünya standartlarında üretim. 
 Kaliteli ve güvenilir ekipmanlar. 
 Yüksel verimli soğutma. 
 HACCP standartlarına uygunluk. 
 Defrostsuz uzun soğutma periyotları sayesinde işletme maliyetini 

azaltan dizayn. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCOLD Rack series Refrigeration Units ; 
 Wide cooling capacity range. 
 +10/+15 °C working / packaging rooms, 0/+4 °C , -18/ -25 °C Cold 

rooms and -35/-40 °C Blast freezing applications. 
 
 Hermetic Scroll, Hermetic reciprocating and Semi-hermetic 

reciprocating compressors. 
 Air cooled or Water cooled condenser. 
 Open type or cabinet with electrostatic powder coated galvanized 

steel cabinet. 
 The electrical panel is integrated in the cabinet and has IP65 

protection. 
 Evaporator design according to cooling and humidity 

requirements. 
 Condenser suitable for working at high temperatures. 
 Pressure test, microprocessor function test and electrical panel 

test are complited and deliver as nitrogen charged. 
 Provides of easy service and maintenance. 
 Ready to install with electrical panel and all automatic control 

elements. 
 
 

Advantages ; 
 ISO 9001-2015 and CE certified World class production. 
 Quality and reliable equipments. 
 High efficiency cooling. 
 Compliance with HACCP standards. 
 Design that reduces operating costs with long cooling periods 

without defrost. 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

Standart Ekipmanlar : 
 Bakır boru, alüminyum lamel, Evaporatör ve Kondenser. 
 Axial Evaporatör ve Kondenser fanları. 
 Sıralı Kompresör ve Fan kontrolü yapan, Merkezi sistem kontrol 

ünitesi. 
 Likit akış kontrolü selenoid vanası. 
 Kurutucu filtre. 
 Gözetleme camı. 
 Likit hattı vanası. 
 Likit deposu ve servis vanası. 
 Genleşme valfi. 
 Alçak / Yüksek basınç manometreleri. 
 Kombine Basınç prosestatı. 
 Flexible basınç kontrol hattı. 
 Titreşim alıcılar (Yarı hermetik kompresörlü ünitelerde). 
 Yağ ayırıcı ve Likit tutucu (Donmuş muhafaza ve Şok ünitelerinde). 
 
 
 
 

Opsiyonel Özellikler : 
 304 / 316 Paslanmaz kaset Evaporatör. 
 Uygulamaya özel Eposki kaplama batarya ve lamel. 
 Elektronik fan hız kontrol. 
 Akustik izolasyon. 
 Ultra sessiz fan seçeneği. 
 Frekans sürücü 
 Küresel ısınma potansiyeli düşük soğutucu akışkanlar (Low GWP) 
 
 
 
 

 

 
 

Standard Equipments : 
 Copper tube, aluminum fin Evaporator and Condenser. 
 Axial evaporator and condenser fans. 
 Rack system control unit with Sequential Compressor and Fan 

control. 
 Liquid flow control solenoid valve. 
 Filter drier. 
 Sight glass. 
 Liquid line service valve. 
 Liquid receiver and service valve. 
 Expansion valve. 
 Low / high pressure manometers. 
 Combined pressure switch. 
 Flexible pressure control line. 
 Vibration absorbers. (for semi-hermetic compressor). 
 Oil separator and Suction line accumulator (for Deep freeze and 

Blast freezer). 
 
 
 
Optional Features : 
 304/316 Stainless steel Evaporator case. 
 Epoxy coated battery and fins for specific application, 
 Electronic fan speed control. 
 Acoustic insulation. 
 Ultra quiet fan option. 
 Frequency inverter 
 Refrigerants with low global warming potential (Low GWP) 
 
 
 
 



 PANELLER VE SOĞUK ODA KAPILARI 
PANELS AND COLD ROOM DOORS 

 

 

 
 
 
 

 

Soğuk Oda Panelleri 
 
     Duvar, tavan ve zemin panellerinde; 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm 
kalınlıklarında, 111 cm eninde ve projeye göre 13,5 mt. boyda üretimi 
mevcuttur. Sac kalınlığı standart olarak 0,50 mm kalınlıkta galvaniz sac 
olup  üç farklı sac tipinde (polyester, pvc, 304 kalite paslanmaz) üretim 
seçenekleri mevcuttur. Poliüretan dolgu 40-42 kg/m3 olup maksimum 
izolasyon sağlar. 
 
     Zemin panellerinde PLYWOOD, KROM seçenekleri mevcuttur. 
Panellerde alt yüzey polyester sac, üst yüzeyi huş ağacı plywooddan 
üretilmektedir. Bunun yanı sıra zemin panellerinde 304 kalite 
paslanmaz seçeneği de mevcuttur ve istenildiği takdirde kaymayı 
önleyici iz yapılmaktadır. 
 
 
 

Soğuk Oda Kapıları 
 
Menteşeli tip kapılar : 
     İki sac arasına 40-42 kg/m3 dansite poliüretan dolgulu yalıtım 
malzemesi ile panel kalınlıklarına göre üretilmektedir. Panel ve özel 
alüminyum olarak iki tip kasa üretimi mevcuttur. İsteğe bağlı olarak 
Polyester boyalı, Pvc, CrNi (304 kalite paslanmaz) sac yüzey seçenekleri 
mevcuttur. Kapı kilitleri uluslararası standartlara uygun üretilmiş olup,  
kilitli iken içeriden açılabilen güvenlik mekanizmasına sahiptir. 
Menteşeler yükselebilen ve ayarlanabilen tip olup, kapı açıldıkça 
yükselerek zeminle sürtünme oranı azalmaktadır. Donuş muhafaza 
odası kapılarında rezistans mevcuttur. 
 
 
 

Cold Room Panels 
 
     Wall, ceiling and floor panels are available in 60, 80, 100, 120, 150, 
200 mm thickness, 111 cm width and up to 13,5 mt lenght can be 
produced according to the project. Sheet thickness of panel is 0.50 mm 
galvanized sheet as standard and three diferent sheet type (polyester, 
PVC, 304 quality stainless) options are available for production. 
Polyurethane filled production that 40-42 kg/m3 is done in between 
two  sheets that gives maximum isolation. 
 
     PLYWOOD, CHROME options are available for the floor panels. The 
bottom surface is made of polyester sheet; the top surface is made 
plywood that produced from a birch tree. In addition to this, in the foor 
panels, there are options for the top surface 304 quality stainless 
option is also available. If requested slip-proof mark is made. 
 
 

Cold Room Doors 
 
Double-Acting Doors : 
     According to the panel thicknesses, the door is produces between 
the two sheets filled with 40-42 kg/m3 density polyurethane insulation 
materila. There are two avaiable types of door casing as panel and 
special aluminium. Optionally sheet surface can be polyester coated, 
Pvc, CrNi(304 quality stainless). Door locks are manufactured in 
accordance with international standarts and have a security 
mechanism that can be opened from the inside when it is locked. The 
hinges can rise up and adjustable type, which rises as the door is 
opened, provide to reduce the friction rate with the ground. The frozen 
storage room door has the resistance. 
 
 



 

 
 
 

 
 
Sürgülü kapı : 
     Sağa veya sola kaydırma prensibi ile tek kanat olarak çalışmaktadır. 
250x300 cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üretimi 
yapılabilmektedir. Hiç  ahşap  malzeme  kullanılmadan,  iki sac arasına 
40 (+2,-2) dansite poliüretan enjekte edilerek imal edilmektedir. 
 
 
Tek kanat ve Çift kanat Bar kapıları : 
     Servis ve işletme geçişlerinde sağa ve sola açılma prensibi ile tek veya 
çift kanat olarak çalışmaktadır. Her iki yönde 180° kanatları açılabilen 
ve  gerektiğinde  daima  açık  durabilen  kapılardır. Tek kanatlı kapılar 
70 x 170 cm’den başlayıp 100 x 250 cm net geçişe kadar, Çift kanatlı 
kapılar ise 200 x 250 cm net geçişe kadar üretilebilmektedir. Avrupa 
standartlarına uygun özel malzemeler kullanılarak imal edilir ve uzun 
yıllar kulanım garantisi sağlar. 
 
 
Seksiyonel kapılar : 
     Soğuk hava depolarında yükleme ve boşaltma işlemlerine kolaylık 
sunmaktadır. Poliüretan dolgulu yapısı ısı kaçmasını da önlemektedir. 
Yukarı/Aşağı açılır özelliği ithal motorlar sayesinde sorunsuz 
çalışmaktadır. 
 
     Dışarıda ve içeride bulunan kumanda kolu her iki kısımda kapının 
açılmasına yardımcı olmaktadır. Genel olarak endüstriyel tesislerde 
yükleme kısımlarının yapılacağı yerlerde kullanılır. Yatırımcının 
ürünlerini hızlı bir şekilde sevkine ve stoğuna almasına yardımcı olan 
kapılardır. Yer kaybını sıfıra indirir. 
 
 

 
 

 
 
Sliding Door : 
     It works as a single wing with right or left shift principle. Up to 
250x300 cm net transition can be produced in desired size. 40-42 
kg/m3 polyurethane is injected between two sheets. It is produced 
without any wood material. 
 
 
Flip-Flop Doors : 
     It works as single or double wing with right and left opening principle 
at service and operation transitions. Doors with 180 ° wings can be 
opened in both directions and are always open when necessary.   
Single-wing doors can be produced from 70 x 170 cm up to 100 x 250 
cm net passage, while double-wing doors can be produced up to 200 x 
250 cm net passage. It is manufactured using with special materials in 
accordance with European standards and provides a long-term use 
guarantee. 
 
 
Sectional Doors : 
     It provides convenience for loading and unloading operations in cold 
storages. The polyurethane-filled structure also prevents heat lost.     
Up / Down function works smoothly with high quality motors. 
     Control lever located outside and inside opens the door in both 
parts. It is generally used in industrial facilities in the places where the 
shipments are to be made. These are the doors that help the investor 
to deliver his products quickly and get them in his stock. Reduces space 
loss to zero. 
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