KİLİTLİ SOĞUK

DEPO PANELİ
www.cantekgroup.com

Soğuk
depolardaki
ısının
dış
ortamdan
etkilenmemesi için deponun etkin bir izolasyona
sahip olması gerekir. Isı yalıtımı konusunda
dünyadaki en ileri kabul, işlevselliği ve ekonomik
oluşuyla poliüretan sandviç panellerdir.
Soğuk odaların sıcaklığına, muhafaza edilecek
ürünün özelliklerine ve depolama şartlarına göre
paneller farklı kalınlıklarda üretilir. Ancak her ne
kalınlıkta olursa olsun, kaliteli bir soğutma ancak
kaliteli panellerle mümkündür.
Soğutma ünitesi mükemmel olsa bile, kötü bir
izolasyona sahip (kalitesiz malzeme, düşük
yoğunluklu poliüretan, kötü işçilik…) soğuk oda
hiçbir zaman verimli olamaz ve yüksek enerji
tüketimine neden olur.

Cantek, kendi tesislerinde ürettiği
sandviç panellerle izolasyon ihtiyacına
olabilecek en iyi çözümü sunar.
Kullanıcıya özel üretim gücü sayesinde,
mimari planı ve kullanım amacı ne
olursa olsun tüm depo kurulumlarına
cevap verir.
Kullanılanpanel kilitleri
“CE” belgelidir ve yurtdışından
ithal edilmektedir.

Panel Kilit Sistemleri
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• Eksantrik kilit sistemi ile (1,1 m2’de bir kilit)
mükemmel sızdırmazlık
• Her zaman 40-42
poliüretan garantisi
• Uzun ömür,
etkilenme

dış

kg/m3

yoğunlukta

etkenlerden

minimum

• 6 - 20 cm kalınlık opsiyonlarıyla tüm sıcaklık
koşulları için mükemmel çözüm
• Her depoya ve yüzeye uygun (taban, tavan,
yan duvar, köşe) panel üretimi
• Eğilmeye karşı maksimum dayanım (0,24 0,30 N/mm2)
• Poly, krom, pvc, plyw kaplama opsiyonları
• Kişiye özel esnek ve hızlı üretim gücü

Eksantrik kilit yapısı sayesinde,
kilitlendiği paneli kendisine çekerek,
kusursuz temasla mükemmel
sızdırmazlık sağlar.

Poliüretan uyumlu özel kilit
yüzeyi sayesinde sağlam tutunma

Kilitli Soğuk Depo Paneli

EKSANTRİK KİLİT SİSTEMİ

Poliüreten Köpük
Poliüretan, polyol ve izosiyanat adlı iki ana bileşenin,
özel üretim teknikleri ile, yüksek basınç altında
karışımıyla oluşan kapalı hücre yapısına sahip
rijit sert köpüklerdir. Bu sayede üstün ısı yalıtımı
sağlamaktadır.
İstenilen yoğunlukta üretilebilen poliüretan,
izolasyon katsayısının uygun değerde olabilmesi
için, yoğunluğunun 40-42 kg/m3 arasında olması
gerekmektedir. Boyutsal kararlılığı yüksek, su emme
özelliği yoktur.

62’i aşkın ülkeye üstün yalıtım sağlayan kilitli
soğuk depo panellerini ihraç etmekteyiz.
POLİÜRETAN TEKNİK BİLGİLER

DEĞER

BİRİM

Önerilen Kullanım Sıcaklığı

-40 ~ +80

℃

Kapalı Hücre İçeriği (%)

91 - 95 %

-

Isı iletkenlik Katsayısı (A)

0,020 - 0,022

W / mk

Eğilme Dayanımı

0,24 - 0,30

N / mm2

Su Emme (168 saat sonra)

0,05 - 0,20

Hacim %

Buhar Difüzyon Dayanımı

55 - 60

-

Basınç Dayanımı - %10 genişletilmiş

0,15 - 0,20

N / mm2

Yoğunluk (kg/m3)

40 (± 2)

EN 1602

Kapalı Hücre Oranı (%)

95

EN 14509

Boyutsal Kararlılık

Seviye DS(TH) 11

EN 13165

Günlük 2.500 m2 üretim kapasitesi ile

“Kilitli Endüstriyel Panelde”

SEKTÖR LİDERİ

Gıda saklama ve işleme alanında uzmanlaşmış CANTEK; soğuk
depolama, mezbaha/et işleme ve bitki fabrikaları alanlarında
anahtar teslim tesisler kurar ve ilgili tüm ekipmanların üretimini
yapar. İleri teknolojisi, kalitesi ve üretim gücüyle 30 yıldır, 65+
ülkede, 15.000+ fazla başarılı projeye imza atmıştır.
40.000 m2 kapalı üretim tesisine sahip CANTEK; proje
geliştirme, ekipmanların üretimi, tesis montajı, servis, garanti,
uzaktan izleme ve yönetim sistemleri dâhil, tek elden komple
çözümler sunar. Bunun yanında %71’e varan enerji tasarrufu
sağlar.
“Bizler, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını ve tüm
coğrafyaların kendi öz kaynaklarından en iyi şekilde yararlanarak
zenginliğe ulaşmasını hedefliyoruz.”
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