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ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA TESİSLERİ
INDUSTRIAL REFRIGERATION PLANTS



ANAHTAR TESLİMİ ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA TESİSLERİ
TURN KEY COMPLETE INDUSTRIAL REFRIGERATION PLANTS



ABOUT US
Alkatherm was founded in 2010 as reflection of our broad experiences and 
know-how among air-conditioning ,refrigeration industry and energy sectors. 
Alkatherm has been certified to the most significant quality standards in order 
to achive being one of the most distinguished manufacturer in its sector. We 
produce finned type heat exchangers and air cooled condenser, 
evaporators,air coolers,dry coolers, water-steam air heaters and coolers,oil 
coolers and heat recovery coils for air- conditioning and refrigeration industry. 
We are authorized delar of Kirloskar, one of the largest producer of ammonia 
compressor in the world. Our target is to manufacture eco-friendly products in 
order to contribute to the environment , thus counting among the worldwide 
leading companies.

WHY ALKATHERM
• Technical team with experinced staff, quality and customer satisfaction can

be reached  by considering hte suitable pricing policy.

• Continuously improve himself for system security,values, customer request.
• Following innovations of the sectors is developing technology.

HAKKIMIZDA
Firmamız Isıtma Soğutma Havalandırma ve Enerji sektöründeki tecrübelerimizin 
bir yansıması sonucu ALKATHERM  olarak 2010 yılında kuruldu.Kanatlı borulu 
ısı eşanjörleri üretimi yapan firmamız hava soğutmalı kondanser,soğuk oda 
evaporatörleri kuru soğutucular, sulu – buharlı hava soğutucu ve ısıtıcıları ,yağ 
soğutucuları ve ısı geri kazanım bataryalarının üretiminde faaliyet 
göstermektedir.Firmamız aynı zamanda dünyanın en büyük amonyak kompresör 
üreticisi olan KİRLOSKAR kompresörlerin Türkiye distribitörüdü

NEDEN ALKATHERM
• Deneyimli kadrosu ve teknik ekibiyle,  kalite ve müşteri memnuniyetini göz önünde
tutarak  uygun ulaşılabilir fiyat politikası izler.
• Müşteri beklentileri, öncelikleri ve sistemin güvenliği doğrultusunda kendini
sürekli geliştirir.
• Sektörün yeniliklerini takip ederek gelişen teknolijiye ayak uydurur.
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Çelik Konstrüksiyon,
Steel construction,

Sandviç paneller ve soğuk depo kapıları,
Sandwich panels, and cold room doors,

Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri,
Heating, ventilating, air conditioning and refrigerating systems,

Endüstriyel raf sistemleri,
Industrial rack systems,

Yükleme sistemleri,
Loading systems,

Yangın önleme sistemleri.
Fire prevention systems.

Endüstriyel anahtar teslimi soğutma uygulamaları
Turn-Key Industrial Refrigeration  Aplications
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Çelik Konstrüksiyon,
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Sandviç paneller ve soğuk depo kapıları,
Sandwich panels, and cold room doors,

Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri,
Heating, ventilating, air conditioning and refrigerating systems,

Endüstriyel raf sistemleri,
Industrial rack systems,

Yükleme sistemleri,
Loading systems,

Yangın önleme sistemleri.
Fire prevention systems.

• Muhafaza edilebilen taze meyve sebzeler için soğuk depolar
Can be protected Cold stores for fruit and vegetables

• Atmosfer kontrollü soğuk depolar
Cold stores with atmosphere control

• IQF ve spiral freezerler için soğutma sistemleri
Refrigeration plants for IQF and spiral freezers

• Donmuş muhafaza odaları ve dondurma tünelleri
Frozen stores and freezing tunnels

• Mal işleme bölümlerinin tekstil kanalı ile soğutulması
Process hall cooling with textile channel

• Uzaktan kontrol ve izleme sistemi ile soğuk depoların kontrolü
Remote monitoring system by system

Meyve ve sebze soğuk hava depoları
Fruit and Vegatable Cold Storage
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Dondurulmuş gıda ve dondurma depolama tesisleri
Frozen food and ice-cream storage plants
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DONMUŞ GIDA
• Ön soğutma depoları

Pre-cooling rooms
• Donmuş muhafaza odaları

Frozen stores
• Dondurma tünelleri

Freezing tunnels
• IQF spiral freezerler için soğutma sistemleri

Refrigeration sistems for IQF, spiral freezers
• Sarartma odaları

Yellowing rooms
• Hava torbası ile soğutma sistemleri

Air sock cooling
• Mal işleme holü soğutması

Process hall cooling

DONDURMA ÜRETİMİ
• Dondurma üretimi makinaları için soğutma sistemleri

Refrigeration for ice bar freezers
• Dondurma ve spiral freezerler için soğutma sistemleri

Refrigeration for ice-cream and spiral freezers
• Glikol soğutma sistemleri

Refrigeration plants for brines
• Buzlu su soğutma tankları

Ice banks
• Sertleştirme tünelleri

Hardening tunnels
• Donmuş muhafaza depoları

Frozen stores



Kırmızı et, beyaz et ve balık ürünleri
Meat , Chicken and Fish Products

05 www.desasogutma.com.tr 06sales@alkatherm.com

• Ön soğutma odaları
Pre-cooling rooms

• Soğuk muhafaza odaları
Cold rooms

• Dondurma tünelleri
Freezing tunnels

• Donmuş muhafaza odaları
Frozer stores

• Hava chillerleri
Air chillers

• Su chilleri için buzlu su sistemleri
Ice water systems for continuous immersion chiller

• Kırık buz makinaları
Flake ice machines

• Parçalama, paketleme ve sevkiyat holleri hava kanalı ile soğutulması
Cooling of cut-ups, packing and dispatch area with air sock

• İleri işleme için spiral freezer soğutma sistemleri
Spiral freezer refrigeration systems for further processing

• Endüstriyel klima çözümleri
Industrial air conditioning applications

TAVUK ve HİNDİ ÜRÜNLERİ
Chicken and turkey products

• Ön soğutma ve muhafaza odaları
Pre-cooling and frozer store rooms

• Dondurma tünelleri
Freezing tunnels

• Donmuş muhafaza odaları
Frozen foods stores

• Yüksek ve büyük donmuş depolar
High rise frozer stores

• Parçalama-paketleme ve sevkiyat holleri hava kanalı ile soğutulması
Cooling of cutting- packing and dispatching area with air sock

• Sakatat, kemik sıyırma ve diğer işlemler için soğuk odalar
Cold rooms for offals and other processes

• İleri işleme için spiral freezer soğutma sistemleri
Spiral freezer refrigeration systems for further processing

• Endüstriyel klima çözümleri
Industrial air conditioning applications

ET ve ET ÜRÜNLERİ
Meat & Meat Products



PROSES SOĞUTMA
Process Cooling
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• Sıvı yağ, margarin, kuru ve yaş maya
Vegatable oil, Margarine, Dry and wet yeast

• Su ürünleri ve soğutması
Seafood and marine refrigeration

• Bira ve alköllü içkiler
Beer and other alcoholic drinks

• Diğer içecekler
Soft drinks

• Hazır gıda
Fast drinks

• Petro - Kimya
Petro-chemical

• Beton soğutması
Concrete cooling

• Plastik enjeksiyon
Plastic injection

• İlaç ve kimya sanayi
Pharmaceutical ve chemical industry

• Buz pateni
Skating rinks

ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA UYGULAMALARI
INDUSTRIAL REFRIGERATION APPLICATIONS



Süt ve süt ürünleri tesisleri
Milk  and milk products

• Süt ve süt mamülleri için soğuk odalar
Cold rooms for milk and milk-products

• Peynir için soğuk odalar
Cold rooms for cheese

• Baudelot tip plakalı soğutucular
Baudelot type coolers

• Yoğurt hızlı ön soğutma odaları
Pre-cooling rooms for yoghurt

• Tereyağ için donmuş muhafaza odaları
Frost stores for butter

• İnkübasyan odaları için soğutma ve ısıtma
Cooling and heating for incubation rooms

• Proses holleri için soğutma sistemleri
Cooling systems for processlines

• Endüstriyel klima çözümleri
Industrial air conditioning applications
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buz paten sahaları
Ice rinks

• Buz pateni sahaları
Ice rinks

• Buz pateni sahaları için salamura soğutma grupları
Brine chillers for ice rinks

• Isı geri kazanım eşanjörleri sayesinde kullanma suyu ve toprak altının ısıtılması
Discharge desuperheaters for water and floor heating

• Zeminin uygun şekilde hazırlanması
Preparing ice rink floor

• Buz pateni sahaları boru donanımı
Ice rink piping

• Kullanım alanlarının klima ve havalandırması
Air conditioning of ice rinks

• Nem alma sistemi.
Dehumidification.
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Muz depolama ve sarartma odaları
Banana Ripening Rooms

• Yüksek hava sirkülasyonu ve ürün sıcaklığı
Uniform air circulation and product temperature

• Hassas sıcaklık ve nem kontrolü
Adequate temperature and humidity control

• Hava sızdırmaz otomatik seksiyonel kapılar
Gas tight automatic sectional doors

• Etilen enjeksiyon sistemi
Ethylene injection system

• Sarartma işlemi süresince bilgisayarlı izleme ve kayıt sistemi
The ripening process monitored and recorded

• Ürün nem kaybını minimumda tutacak şekilde dizayn edilen
soğutucular ve soğutma sistemi
Product shrinkage controlled by the coolers and cooling system
desgned to maintain minimum product shrinkage

• Tek katlı, iki katlı ve üç katlı yükleme sistemleri.
One tier, two tiers and three tiers rack systems.
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Atmosfer kontrollü soğuk odalar
Controlled Atmoshere Cold Rooms

• Elma, armut, kivi, şeftali için soğuk depolar
Cold  storage for apple, pear, kiwi, peach

• Düşük oksijen seviyesi için azot jeneratörleri
Nitrogen generators for lower oxygen level

• CO2 tutucu (CO2 seviyesini kontrol)
CO2 / absorber (for control of CO2 level)

• O2 / CO2 analiz cihazları
O2 / CO2  analyzers

• Etilen tutucu
Ethylene converter

• Gaz sızdırmaz oda kapıları
Gas tight room doors

• Oda içi gaz sızdırmazlık malzemeleri
Gas sealing materials
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bakım ve servis hizmetleri
Maintenance and Service

SERVİS
Soğutma sistemlerinin yıllarca sorunsuz ve minimum işletme giderleri ile işlev-
lerini yerine getirebilmesi için tüm sistemler gibi soğutma sistemleri de periyodik 
bakım ve kontrolleri gerektirmektedir.
Tesisinizin ile ekipmanlarınızın kesintisiz ve sorunsuz çalışabilir olması için 
yedek parça ve periyodik bakım  ekipimiz var.

Service
Industrial cooling systems require regular maintenance and service applica-
tions for long term operation with high efficiency. Alkatherm with its 
experienced technical team provides service equipments , tools and required 
maintenance & service  executions with its available man power.
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Kirloskar Referanslar
Kirloskar references



Türkiye’deki Referanslarımızdan 
Some of our references in Turkey
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Metal Processing Pipe Processing

Aluminyum Plant Pipe Processing Pipe Extention

Pressure Test

Head O�ce Factory

Welding O�ce

®

Production Units / Factory / Head Office 2018

Head Office:
ALKATHERM KOELTECHNIEK B.V

Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht, 
The Netherlands
Phn: +31 6 41 11 13 81
Tel  : +31 (0)30 41 00 500

Factory: 
ALKATHERM ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ  
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, 
Me Mermerciler Sanayi Sitesi 8. Cadde No:16 
Beylikdüzü – İstanbul , Turkey
Tel : (+90) 212 670 26 78 
Fax: (+90) 212 670 26 79www.alkatherm.com  •  sales@alkatherm.com


