


DONDURMA KASASI 



TEKNİK ÜRÜN DETAYLARI

Body Materials used

Assembled body manufactured with 
polyurethane-injected fibreglass panels – DT 
(Dual Tech technology)

Dimensions of body : 4300x2200x1700 mm 

AÇIKLAMA; 
Üretimini yaptığımız dondurma kasaları ve kullanılan mazlemeler İtalyan standartlarına göre mühendislik 
uygulanmıştır. Türkiye de ve Dünya da tek üretici olduğumuz özel ötektik pleytler kullanılmıştır. Neden 
tek üretici olduğumuzu iddia ediyoruz ? İçinde bulunan ötektik Solusyon sıvımız daha hızlı ısı transferine 
sahip ve Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü ile geliştirilmiş ve gıda kodeksine uygun, iç yapısında 
kullandığımız borularımız alaşımından dolayı paslanmaz, kaynaksız ve ısı transfer yapısını arttıran özel 
CNC büküm kullanılmıştır.



* The technical drawings shown are for illustrative purpose only and may not be an exact representation of the final product.
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NEDEN TERMAL ÖTEKTİK SİSTEM DONDURMA VE DONUK GIDA KASASI ? 

1 -  Kasa ağırlığı doğrudan aracın toplam yararlı yük taşıma kapasitesini etkilediğinden ve 
uygulanan yeni kanunlarla ciddi sıkıntılar yaşandığından yeni tasarımlarımız kasanın ağırlığı 
düşünülerek dizayn edilmektedir.
2 -  Kasanın yüksek ısıyla en fazla temas eden ve dolayısıyla ısı kaybının en üst seviyede 
olan tavan, taban ve ön duvar yalıtım dirençleri italyan standartlarında üretilmektedir.

3 -  Duvar yalıtımında sadece yüksek yalıtımlı 35 Kg/m3 (42 Density) poliüretan levha 
kullanılmıştır. Bu poliüretan levhalar siklopentan gazı kullanılarak üretildiklerinden zaman 
içinde çok sınırlı gaz salınımı ve istikrarlı bir yalıtım sağlar. 
Genel olarak Eutectic soğuk kasalarında tercih edilen poliüretan levha uygulaması daha zor 
ve pahalı olmasına rağmen enjekte poliüretana göre tartışma götürmez kaliteli ve uzun ömürlü 
yalıtım sağlar. 
4 -  Yan ve arka kapılarda kullanılan ve buzlanmayı önleyen rezistanslar kullanıcı güvenliği 
gereği özel bir trafo aracılığı ile alçak gerilimle (24 Volt) çalışır. 

5 -  Soğutma devresinde kullanılan Özel termal kaplama (AL-ZN) pleytler italyan pleytlere 
göre 10 % daha hafif olup ve ötektik sıvı sistemi %15 daha kısa fişleme ile ötektik çalışma 
ısısını yakalar. Termal Kaplama alaşımından dolayı da daha uzun ömürlüdür. 
6 -  Kullanılan -33/ -40 C ötektik solüsyon, gıda taşımaya uygun ve Avrupa Standartlarına 
uyumludur. 
7 -  Kasa içi aydınlatma düşük ısı yayan ve uzun ömürlü LED lambalarla gerçekleştirilmiştir. 

8 - Özellikle uzun mesafeli dağıtım sırasında sıklıkla yaşanan sıkıntı  araçların depoya geç 
gelme durumunda yeterli fişleme süresi olmaması sorununa kısa fişleme zamanı (6 saat) ile 
çözüm getirir. 

9 – yeni nesil Eutectic Soğutma Sistemi ile gaz tasarrufu, gıda taşımaya uygun ötektik 
solüsyonu ve daha kısa fişlemeyle gerekli ötektik ısıyı yakalayıp, elektrik enerji tasarrufu 
sağlamasıyla tanımlanan çevreci bir tasarım ürünüdür. 
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