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REKOS
ENDÜSTRİYEL ve TİCARİ
SOĞUTMA SİSTEMLERİ

2002 yılından bu yana Beyaz Eşya, Klima,
Isıtma ve Soğutma yedek parça ve
malzemelerine dair en kaliteli ve en güvenli
ürünlerin sunulduğu SÖKER SOĞUTMA;
dinamik ve profesyonel ekibiyle sektörün lider
ﬁrmalarından biridir. Antalya merkez ve
şubesinin yanı sıra Adana, İzmir, İskenderun
ve Hatay şubeleri ile İç Anadolu, Ege ve
Akdeniz bölgelerine sa ş ve servis hizme
sağlamaktadır.
Bu faaliyetlere ek olarak 2014 yılında REKOS
markasıyla Endüstriyel ve Ticari Soğutma
Sistemleri ve Soğuk Hava Deposu Panel ve
Kapıları üre mine başlamış r. %100 yerli
üre m, 7/24 uzaktan izleme sistemleri ve
profesyonel kadrosuyla proje, imalat ve
taahhüt dahilinde anahtar teslim soğutma
tesisleri yapmaktadır. Iso9001, iso14001,
iso18001 ve iso22001 kalite dahilinde hizmet
sağlayarak yangına dayanımlı paneller ve AB
standartlarında soğutma üniteleri
üretmektedir.
Sadece tesisin kendisini değil soğuk hava
depolarında muhafaza etmek istenilen
ürünlerin analizini de gerçekleş ren proje
mühendisleri, üre m ekibi, montaj ekibi ve en
önemlisi sa ş sonrası teknik servis ekibiyle
sadece Türkiye'de değil Dünyanın birçok
ülkesine hizmet vermenin gururunu
yaşamaktadır.
Güvenilir çalışma poli kası ve her geçen yıl
gelişen altyapısıyla, yurt içi ve yurt dışında
gerçekleş rdiği başarılı projelerle sektörün
yıldızı olma yolunda emin adımlarla
ilerlemektedir.

S nce 2002, SOKER SOGUTMA, s spec al zed
n spare parts and mater als for household
appl ances, a r cond t on ng, heat ng and
cool ng w th ts dynam c and profess onal
team, t offers you qual ty and safest
products t s one of the lead ng compan es
n the sector. In add t on to ts head ofﬁce n
Antalya, t has other branches n Adana,
Izm r, Iskenderun and Hatay and n the
reg ons of Central Anatol a, the Aegean Sea
and the Med terranean.
In add t on to these act v t es, t started to
produce Industr al and Commerc al Cool ng
Systems and Cold Storage Panels and Doors
under the brand of REKOS n 2014. W th ts
100% domest c product on, 24/7 remote
mon tor ng systems and profess onal staff, t
makes turnkey cool ng fac l t es w th n the
scope of project, manufactur ng and
comm tment.It produces ﬁre res stant panels
and cool ng un ts n EU standards by
prov d ng serv ces w th n ISO9001, so14001,
so18001 and so22001 qual ty.

REKOS
ENDÜSTRİYEL ve TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

SOĞUK ODA PANELLERİ ve SOĞUK ODA KAPILARI

It s proud to serve not only n Turkey but also
n many countr es of the world, w th ts
project eng neers, product on team,
assembly team and most mportantly, aftersales techn cal serv ce team who analyze not
only the fac l ty tself but also the products to
be stored n cold storage.
W th ts rel able work ng pol cy and
nfrastructure that develops every year, t s
tak ng ﬁrm steps towards becom ng the star
of the sector w th successful projects t has
real zed n the country and abroad.
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ÖNSÖZ
ABOUT US

SAĞLAMLIK
STABILITY

Dynam c ExpertTeam
Söker Beyaz Eşya Isıtma & Soğutma ve SBS Panel şirketlerinin başarısının ardından 2014 yılında
kurulan REKOS SOĞUTMA Antalya’da yer alan fabrikasında Endüstriyel ve Ticari Soğutma Sistemleri,
Soğuk Hava Deposu Panel ve Kapıları üre mine başlamış r. Aydın/Çine OSB içinde yer alan
2.fabrikasında da üre me hızla devam etmeyi planlamaktadır.
*
*
*
*
*

%100 YERLİ ÜRETİM
7/24 UZAKTAN İZLEME ve OTOMASYON SİSTEMLERİ
İSO9001-14001-18001 ve 22001 KALİTE PROSESLERİ
TSE K STANDARTLARINDA ÜRETİM ve PROSES YÖNETİMİ
CE STANDARTLARINDA ÜRETİM

Profess onal Project ng

DAYANIKLILIK
DURABILITY

HİJYENİK
HYGIENIC
ISI İZOLASYONU
HEAT-PROOF

YANMAZLIK
FIRE-PROOF

SIZDIRMAZLIK
WATER-PROOF

REKOS SOĞUTMA, wh ch was establ shed n 2014 after the success of Söker Beyaz Eşya Heat ng & Cool ng and
SBS Panel compan es, started to produce Industr al and Commerc al Cool ng Systems, Cold Storage Panels
and Doors n ts factory located n Antalya. It plans to cont nue product on rap dly n ts second factory located
n Aydın/Ç ne Organ zed Industr al Zone.
* 100% DOMESTIC PRODUCTION
* 7/24 REMOTE MONITORING and AUTOMATION SYSTEMS
* ISO9001-14001-18001 and 22001 QUALITY PROCESSES
* PRODUCTION AND PROCESS MANAGEMENT IN TSE K STANDARDS
* PRODUCTION IN CE STANDARDS

Internat onal Cert ﬁcat on
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ENDÜSTRİYEL SANDVİÇ PANELLER
INDUSTRIAL SANDWICH PANELS
Yapısal olarak güçlü fakat haﬁf olan soğuk hava depo panelleri, tavan ve duvarlarla birlikte izolasyonu
aynı anda çözümler. Bu panellerin kullanım alanları; meyve&sebze depoları, entegre et&tavuk ve
donmuş gıda üre mi yapan tesisler, mezbahalar, mandıralar ve süpermarketlerdir.
Structurally strong yet l ghtwe ght, cold storage panels solve nsulat on w th ce l ng and walls at the same
t me. Areas of use of these panels; fru t and vegetable warehouses, ntegrated meat and ch cken and frozen
food product on fac l t es, slaughterhouses, da ry farms and supermarkets.

ISI GEÇİRMEZ / HEAT-PROOF
İç ortam -40°C, dış ortam +50°C’ ye kadar kusursuz
yalı m sağlar / Indoor env ronment to -40°C, outdoor
to + 50°C prov des perfect nsulat on.

SAĞLAMLIK / STABILITY
Trapez yüzeyiyle mukavemet değeri, eğilme ve
bükülmelere karşı yüksek r / The strength value w th
ts trapezo dal surface,It s h gh aga nst bend ng and tw st ng.

KERTMELİ PANEL (TRAPEZ)
Standart üre m iki yüzeyi
0.5mm kalınlığında üzeri
polyester kaplı, galvaniz sac
arası 40(+/-2) dansite
poliüretan enjekte edilmiş
kilitli panellerdir. Oluklu
duvar/tavan panelleri diğer
paneller gibi 5 farklı kalınlıkta
çalışılmaktadır. Oluklu
2
paneller 1200kg/m yayılı yük
taşıma kapasiteli olup, isteğe
bağlı olarak yüzeyde polyester
yerine kaymaz CrNi veya 200
mikron PVC kaplı sac
kullanılabilir.

DÜZ PANEL
Oluklu panel ile aynı özellikleri
taşıyan bu panel, yüzeyindeki
olukların olmayışından dolayı
daha hijyenik bir ortam
sağlamaktadır. Düz paneller
2
800kg/m yayılı yük taşıma
kapasiteli olup, isteğe bağlı
olarak yüzeyde polyester
yerine kaymaz CrNi veya 200
mikron PVC kaplı sac
kullanılabilir.

ZEMİN PANELİ
Standart üre m üst yüzeyi
10mm kalınlığında Plywood,
alt yüzeyi galvanizli sac arası
40(+/-2) dansite poliüretan
enjekte edilmiş kilitli
panellerdir. Zemin panelleri
duvar/tavan panelleri ile aynı
5 farklı kalınlıkta
çalışılmaktadır. Zemin
2
panelleri 2000kg/m yayılı
yük taşıma kapasiteli olup,
isteğe bağlı olarak yüzeyde
plywood yerine kaymaz CrNi
sac kullanılabilir.

CORRUGATED PANEL
(TRAPEZ)Standard product on,
both s des are 0.5mm th ck,
polyester coated, 40 (+/- 2)
dens ty polyurethane njected
locked panels between
galvan zed sheet. Corrugated
wall / ce l ng panels are worked
n 5 d fferent th cknesses l ke
other panels. Corrugated panels
have a d str buted load carry ng
capac ty of 1200kg / m2, and
opt onally, non-sl p CrN or 200
m cron PVC coated sheet can be
used nstead of polyester on the
surface.

FLAT PANEL
Hav ng the same features as the
corrugated panel, th s panel
prov des a more hyg en c
env ronment due to the absence
of grooves on ts surface. Flat
panels have a d str buted load
carry ng capac ty of 800kg / m2,
and opt onally, non-sl p CrN or
200 m cron PVC coated sheet can
be used nstead of polyester on
the surface.

FLOOR PANEL
Standard product on top surface
s 10mm th ck Plywood, bottom
surface s galvan zed sheet
metal, 40 (+/- 2) dens ty
polyurethane njected locked
panels. The ﬂoor panels are
worked n the same 5 d fferent
th cknesses as the wall / ce l ng
panels. Floor panels have a
d str buted load carry ng
capac ty of 2000kg / m2 and,
opt onally, non-sl p CrN sheet
metal can be used nstead of
plywood on the surface.

DAYANIKLILIK / DURABILITY
Uzun süreli kullanımda darbe ve çizilmelere karşı
dayanıklıdır / In long-term use, mpact andscratch res stant.
HİJYENİK / HYGIENIC
Tüm yüzeyler ve köşe detayları pürüzsüzdür ve bakteri
barındırmaz / All surfaces and corner deta lsIt s smooth
and does not conta n bacter a.

SIZDIRMAZLIK / WATER-PROOF
Panel birleşim bölgeleri özel dolgu malzemeleri
sayesinde %100 sızdırmazdır / Panel connect on areas
spec al ﬁll ng t s 100% sealed thanks to ts mater als.

YANMAZLIK / FIRE-PROOF
Panellerin iç yüzeyleri F1 sını yanmaz hammaddeden
üre lmektedir / The nner surfaces of the panels are F1 class
ﬁreproofIt s produced from raw mater als.

Panel
Kalınlık

Isı İlet m
Katsayısı

Panel
Th ckness

Ağırlık

Sıcaklık
Ağırlığı

Max. Duvar
Uzunluğu

Max. Tavan
Uzunluğu

Heat Conduct on
Coefﬁc ent

We ght

Temperature
We ght

Max. Wall
Length

Max. Ce l ng
Length

mm

W / m2 K

kg / m 2

°C

m

m

60

0.39

10.6

+15 / +5

6.4

4.5

80

0.25

11.8

+5 / -5

9.1

6.0

100

0.20

12.6

-5 / -12

10.0

7.5

120

0.16

13.6

-12 / -20

12.2

9.2

150

0.13

14.6

-20 / -35

12.9

10.0

Rekos, kullanım alanlarına uygun olarak 5 farklı kalınlıkta panel üretmektedir.
Rekos produces panels n 5 d fferent th cknesses n accordance w th the r usage areas.
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PANEL KİLİT DETAYI
PANEL LOCK DETAIL

Soğuk odalarda kullanılan panellerin birleşim yerlerinde, özel olarak
hazırlanmış kilitler mevcu ur. Bu kilitler sayesinde iki panel birbirine alyan
anahtar yardımıyla birleş rilmektedir. Hiçbir şekilde vida bağlan sı
kullanılmaz.
There are spec ally prepared locks at the jo nts of the panels used n cold rooms. W th
these locks, two panels are connected to each other w th the help of an allen key. No
screw connect on s used n any way.

Tavan ve duvar panelleri çi geçmeli olup, ayrıca kilitle birbirine bağlanmaktadır.
The ce l ng and wall panels are double nterlock ng, and they are also nterconnected w th a lock.
Soğuk odalarda kullanılan panellerin birleşim yerlerinde,
özel olarak hazırlanmış kilitler mevcu ur. Bu kilitler
sayesinde iki panel birbirine alyan anahtar yardımıyla
birleş rilmektedir. Hiçbir şekilde vida bağlan sı kullanılmaz.

MONTAJ DETAYI
INSTALLATION DETAIL

There are spec ally prepared locks at the jo nts of the panels used
n cold rooms. W th these locks, two panels are connected to each
other w th the help of an allen key. No screw connect on s used n
any way.

Panel Birleşim Detayı

Hijyenik İç Köşe Detayı

Duvar-Tavan Birleşim Detayı

Panel Connect on Deta l

Hyg en c Inner Corner Deta l

Wall-Ce l ng Junct on Deta l

Soğuk odalarda yükselen menteşe sistemi kullanılmaktadır. Bu p menteşeler
kapı açılırken kapı kanadını yukarı doğru hareket e rir. Bu sayede kapı açılırken
süpürge contası yere sürtmez.
R s ng h nge system s used n cold rooms. Th s type of h nge moves the door leaf upwards
wh le the door s opened. In th s way, the broom gasket does not rub on the ground when
open ng the door.

Duvar-Duvar Köşe Birleşim Detayı

Tavan Askı Detayı

Wall-Wall Corner Connect on Deta l

Ce l ng Hanger Deta l

Soğuk odalarda kullanılan tüm köşe birleşimleri, yuvarla lmış
form ve an bakteriyelmalzemeler kullanılarak HACCP normlarına
uygun olarak üre lmiş r.
Ara Duvar-Zemin Birleşim Detayı

Zemin U Sac Proﬁl

Ara Duvar-Tavan Birleşim Detayı

Part t on Wall-Floor Connect on Deta l

Ground U Sheet Proﬁle

Part t on Wall-Ce l ng Connect on Deta l

ANTALYA MERKEZ OFİS / ANTALYA FABRİKA / AYDIN ÇİNE OSB FABRİKA

All corner jo nts used n cold rooms are produced n accordance w th
HACCP norms us ng rounded form and ant bacter al mater als.

www.rekossogutma.com

SOĞUK ODA KAPILARI
COLD ROOM DOORS
SÜRGÜLÜ KAPILAR - ÖZELLİKLER

ÇARPMA KAPILAR - ÖZELLİKLER
İki sac arasına 40(+/-2) dansite poliüretan enjekte
edilmiş r. Kapı kalınlığı, normal depolarda 80mm,
donmuş muhafaza depolarında 100mm’dir. Kilitler
ithal ve kilitliyken içerden açılabilme özelliğine
sahip r ve kolu fosforludur. Yükselen ve ayarlanabilir
pte menteşe kullanılmaktadır. Yüzey sacı, standart
üre mdir ve kanadın her iki yüzü polyester boyalı
sac r. İsteğe bağlı olarak PVC sac ve CrNi olabilir.
Kapıyı çevreleyen özel kauçuk conta ile sızdırmazlık
sağlanmaktadır. Donmuş muhafaza kapılarında
donmaya karşı dyotlu rezistans mevcut olup ayrıca
trafo gerek rmez. Dış ve iç ortam arası ısı köprüsü
oluşturmak için kasa içinde özel polie len
hammaddeden parça bulunmaktadır. Dış ve iç kasa
alüminyumdur. 120X220cm net geçişe kadar istenilen
ölçüde üre m yapılmaktadır.

Ahşap malzeme kullanılmadan iki sac arasına 40(+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiş r.
Normal depolarda 80mm, donmuş muhafaza depolarında 100mm’dir. Taşıyıcı ray, tekerlekler, tutma
kolları ve gerekli aksesuarlar kompozit malzemeden üre lmektedir ve paslanmaz çelik r.
Standart üre m, kanadın her iki yüzü polyester boyalı sac r. İsteğe bağlı olarak PVC sac ve CrNi
olabilir. Normal muhafaza odalarında kapı kanadını çevreleyen tek sıra özel kauçuk contalıdır.

Donmuş muhafaza kapılarında
donmaya karşı dyotlu rezistans
mevcut olup ayrıca trafo
gerek rmez ve gerek ğinde çok
kolay değiş rilebilmektedir. Dış ve
iç ortam arası ısı köprüsü
oluşturmak için kasa içinde özel
polie len hammadeden parça
bulunmaktadır. Dış ve iç kasa
alüminyumdur. 300X300cm net
geçişe kadar istenilen ölçüde
üre m yapılmaktadır.

ISI GEÇİRMEZ SAĞLAM
HEAT-PROOF STABILITY

HAFİF
HİJYENİK
SIZDIRMAZ
YANMAZ
LIGHTWEIGHT HYGIENIC WATER-PROOF FIRE-PROOF

DAYANIKLI
DURABILITY

SWING DOORS - FEATURES

SLIDING DOORS - FEATURES

40(+/-2) dens ty polyurethane was njected between the two sheets. Door th ckness s 80mm n normal
warehouses and 100mm n frozen storage warehouses. The locks are mported and can be opened from the
ns de when locked, and the handle s phosphorescent. A r s ng and adjustable h nge s used. The surface sheet
s standard product on and both s des of the w ng are polyester pa nted sheet. Opt onally, t can be PVC sheet
and CrN . Seal ng s prov ded by the spec al rubber gasket surround ng the door. There s a d ode res stance
aga nst freez ng n the frozen enclosure doors and does not requ re a transformer. There s a p ece of spec al
polyethylene raw mater al ns de the case to create a thermal br dge between the external and nternal
env ronment. The outer and nner cas ng s alum num. Product on s made n des red d mens ons up to
120X220cm net trans t on.

40(+/-2) dens ty polyurethane was njected between two sheets w thout us ng wooden mater al.
It s 80mm n normal warehouses and 100mm n frozen storage tanks. Carr er ra l, wheels, handles and
necessary accessor es are made of compos te mater al and are made of sta nless steel.
Standard product on, both s des of the w ng are polyester pa nted sheet. Opt onally, t can be PVC sheet and
CrN . In normal storage rooms, there s a s ngle row of spec al rubber seals surround ng the door leaf. There s
a d ode res stance aga nst freez ng n the frozen enclosure doors, and t also does not requ re a transformer
and can be changed very eas ly when necessary. There s a p ece of spec al polyethylene raw mater al ns de
the case to create a thermal br dge between the external and nternal env ronment. The outer and nner cas ng
s alum num. Product on s made n des red d mens ons up to 300X300cm net passage.
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SOĞUK ODA KAPILARI
COLD ROOM DOORS
FLİP FLAP KAPILAR - ÖZELLİKLER

SEKSİYONEL KAPILAR - ÖZELLİKLER

Bu kapılar genellikle servis geçişlerinde kullanılmaktadır. İsteğe
bağlı olarak pencereli veya penceresiz, çi ya da tek
kanatlı(geçişli)olarak üre lmektedir. Ahşap malzeme kullanılmadan
iki sac arasına 40(+/-2) dansite poliüretan enjekte edilmiş r.
Standart olarak 40mm’ dir. İsteğe bağlı olarak bu değer ar rılabilir.
İçeri ve dışarı 180° açılabilme özelliği vardır. Bu açıların dışında,
menteşede yer alan yaylar sayesinde küçük bir dokunuşla otoma k
olarak kapanmaktadır. Standart üre m, kanadın her iki yüzü
polyester boyalı sac r. İsteğe bağlı olarak PVC sac ve CrNi olabilir.
Kapalı konumda iken kapı kenarlarında bulunan yumuşak elas k
contalar ile hava geçişini %100 engellemektedir. 40mm panelden
180mm panele kadar monte edilebilir ve tamamı alüminyumdur.
200X250cm net geçişe kadar istenilen ölçüde üre m yapılmaktadır.

Seksiyonel kapılar dikey olarak açılır ve bu sayede kapının önünde ve arkasında yer işgal etmez.
Kapı panelleri yatay olarak tavan al na, dikey olarak açıklığın üzerine doğru veya ça boyunca
hareket edecek şekilde yerleş rilir. Ticari binalarda kullanımı oldukça yaygındır ve enerji tasarruf
potansiyeli sağlamaktadırlar.

SECTIONAL DOORS - FEATURES
Sect onal doors open vert cally and thus do not occupy space n front of and beh nd the door. Door panels are
placed hor zontally under the ce l ng, vert cally over the open ng or to run across the roof. They are w dely used
n commerc al bu ld ngs and prov de energy sav ng potent al.

FLIP FLAP DOORS - FEATURES
These doors are generally used n serv ce trans t ons. It can be produced as double or s ngle w ng (trans t ve)
w th or w thout w ndows, depend ng on demand. 40(+/-2) dens ty polyurethane was njected between two
sheets w thout us ng wooden mater al. It s 40mm as standard. Th s value can be ncreased opt onally. It has
the ab l ty to open 180° ns de and out. Apart from these angles, t closes automat cally w th a small touch
thanks to the spr ngs n the h nge. Standard product on, both s des of the w ng are polyester pa nted sheet.
Opt onally, t can be PVC sheet and CrN .
In the closed pos t on, t prevents the a r passage 100% w th the soft elast c gaskets on the door edges. It can be
mounted from 40mm panel to 180mm panel and s all alum num. Product on s made n des red d mens ons up
to 200X250cm net passage.

ISI GEÇİRMEZ SAĞLAM

HEAT-PROOF

STABILITY

DAYANIKLI

HAFİF

HİJYENİK

DURABILITY LIGHTWEIGHT HYGIENIC

SIZDIRMAZ

HIZLI PVC SARMAL KAPILAR - ÖZELLİKLER
İç ve dış mekan kapılarınız için yüksek hız ve maksimum izolasyonu sağlar. Pvc yüksek hızlı branda
kapılar esnek yapısı ve hızlı çalışma performansları ile son derece kullanışlı kapılardır. İki farklı
modeli bulunan pvc branda kapılar hem iç mekanda hem de dış mekanda kullanılabilirler.

YANMAZ

WATER-PROOF FIRE-PROOF

FAST PVC ROLLING DOORS - FEATURES
It prov des h gh speed and max mum nsulat on for your ndoor and outdoor doors. PVC h gh speed tarpaul n
doors are extremely useful doors w th the r ﬂex ble structure and fast work ng performance. PVC tarpaul n
doors w th two d fferent models can be used both ndoors and outdoors.
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TİCARİ SPLİT SERİSİ
COMMERCIAL SPLIT SERIES
YÜKSEK VERİM - Scroll kompresör teknolojisi sayesinde, yüksek ve düşük sıcaklık
uygulamalarında üstün performans sağlamaktadır. Its scroll compressor technology, t
prov des super or performance n h gh and low temperature appl cat ons.

SESSİZ FAN - Hem düşük devir fan motoru hem de Polipropilen malzemeden
üre lmiş fan kanatçığı sayesinde sessiz çalışmaktadır. It works s lently thanks to both
the low speed fan motor and the fan blade made of Polypropylene mater al.

SESSİZ KOMPRESÖR - Scroll kompresör teknolojisi sayesinde, mekanik aksam
sürtünmeleri minimuma indirgenmiş r. Bu sebepten kompresör sessiz
çalışmaktadır. Its scroll compressor technology, mechan cal component fr ct ons are
m n m zed. For th s reason, the compressor works s lently.

SU TUTMAYAN YÜZEY - Dış ve iç ünite yüzeylerinde uygulanan elektrosta k rın
boya sayesinde yüzeyinde su barındırmaz, ayrıca çizilmelere karşı da dayanıklıdır. Its
electrostat c oven pa nt appl ed on the surfaces of the outdoor and ndoor un ts, t does not
conta n water on ts surface and s also res stant to scratches.

1/3 KÜÇÜLTÜLMÜŞ DİZAYN - Scroll kompresörün ince ve dikey tasarımı
sayesinde, diğer muadil ürünlere kıyasla üçte bir oranında daha az yer
kaplamaktadır. The sl m and vert cal des gn of the scroll compressor, t takes up one th rd

YLIĞI

KULLANIM KOLA

A

SESSİZ FAN
LÜ

FAZ HIZ KONTRO

ALIĞI
EN İYİ VERİM AR

SOĞUK MUHAFAZA (-5 / +5)
DONMUŞ MUHAFAZA (-25 / -18)

less space compared to other equ valent products.

A SINIFI ENERJİ - Scroll kompresör teknolojisi ve üstün performanslı çevre dostu
R404-A gazı sayesinde, diğer muadil ürünlere kıyasla daha az enerji sağlamaktadır.
The scroll compressor technology and h gh performance env ronmentally fr endly R404-A
gas, t prov des less energy compared to other equ valent products.

KOLAY SERVİS MÜDAHELESİ - Tüm müdahale ekipmanları, kompakt tasarımlı ön
kapak içerisindedir. Bu sebepten dolayı arıza durumunda kolay müdahale imkanı
sağlamaktadır. All ntervent on equ pment s ns de the compact des gned front cover. For
th s reason, t prov des easy ntervent on n case of malfunct on.

UZUN BAKIR BORULAMA - Scroll kompresör teknolojisi sayesinde, pistonlu
TEKNİK ÖZELLİKLER (Gücü 1-7 HP cihazlar)
TECHNICAL SPECIFICATIONS (Devices between 1-7 HP)
Dış Üniteler / Outdoor Units

kompresörlü ürünlere kıyasla üç kat uzun bakır borulama imkanı sunmaktadır. The
scroll compressor technology, t offers three t mes longer copper p p ng compared to products
w th rec procat ng compressors.

İç Üniteler / Indoor Units

YENİ

1 - 1,5 HP

2 - 4 HP
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5 - 7 HP

TAVAN TİP
CEILING TYPE

TEK FANLI TİCARİ TİP
SINGLE FAN COMMERCIAL TYPE

ÇİFT FANLI TİCARİ TİP
DOUBLE FAN COMMERCIAL TYPE
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ENDÜSTRİYEL SPLİT SERİSİ
INDUSTRIAL SPLIT SERIES
YÜKSEK VERİM - Yarı herme k kompresör yapısı i barı ile yüksek ve düşük sıcaklık
uygulamalarında üstün performans sunar. Due to ts sem -hermet c compressor structure,
t offers super or performance n h gh and low temperature appl cat ons.

SESSİZ FAN - Hem düşük/orta devir fan motoru, hem de havayı kesen, özel tasarım
fan kanatçık yapısı sayesinde sessiz çalışır. Ayrıca bu seride fan hız ünitesi kullanılır. It
works s lently thanks to both the low/med um speed fan motor and the spec ally des gned fan
blade structure that cuts the a r. In add t on, a fan speed un t s used n th s ser es.

TAMİR EDİLEBİLİR KOMPRESÖR - Yarı herme k kompresörün parçalanabilir iç
yapısı ve tamiri mümkün parçaları sayesinde arızalansa bile tamir imkanı kolay
sağlanmaktadır. The degradable nternal structure and repa rable parts of the sem hermet c compressor, t s easy to repa r even f t breaks down.

HIZLI VE KOLAY KURULUM - Basite indirgenmiş montaj aksamları sayesinde hızlı
ve kolay kurulum sağlar, kaynak ve karmaşık elektrik bağlan sı gerek rmemektedir. It
prov des fast and easy nstallat on thanks to ts s mpl ﬁed assembly components and does not
requ re weld ng and complex electr cal connect ons.

SU TUTMAYAN YÜZEY - Dış ve iç ünite yüzeylerinde uygulanan elektrosta k rın
boya sayesinde yüzeyinde su barındırmaz, ayrıca çizilmelere karşı da dayanıklıdır. The

YLIĞI

KULLANIM KOLA

electrostat c oven pa nt appl ed on the surfaces of the outdoor and ndoor un ts, t does not
conta n water on ts surface and s also res stant to scratches.

SESSİZ FAN

B SINIFI ENERJİ - Scroll kompresör teknolojisi ve üstün performanslı çevre dostu
R404-A gazı sayesinde, diğer muadil ürünlere kıyasla daha az enerji sağlamaktadır. Its

LÜ

FAZ HIZ KONTRO

scroll compressor technology and h gh performance env ronmentally fr endly R404-A gas, t
prov des less energy compared to other equ valent products.

ALIĞI

EN İYİ VERİM AR

KOLAY SERVİS MÜDAHELESİ - Tüm müdahale ekipmanları, kompakt tasarımlı ön
SOĞUK MUHAFAZA (-5 / +5)
DONMUŞ MUHAFAZA (-25 / -18)

B

kapak içerisindedir. Bu sebepten dolayı arıza durumunda kolay müdahale imkanı
sağlamaktadır. All ntervent on equ pment s ns de the compact des gned front cover. For th s
reason, t prov des easy ntervent on n case of malfunct on.

SES YALITIMI - Yarı herme k kompresörlerin treşiminden dolayı oluşan vibrasyonu
TEKNİK ÖZELLİKLER (Gücü 5-80 HP cihazlar)
TECHNICAL SPECIFICATIONS (Devices between 5-80 HP)

Dış Üniteler / Outdoor Units

absorbe etmek amaçlı kapalı p gruplarda özel ses yalı mı mevcu ur. There s spec al
sound nsulat on n closed type groups n order to absorb the v brat on caused by the v brat on
of sem -hermet c compressors.

İç Üniteler / Indoor Units

YENİ

5 - 25 HP

25 - 80 HP
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ENDÜSTRİYEL TİP
INDUSTRIAL TYPE

ENDÜSTRİYEL TİP ÇİFT YÖN ÜFLEME
INDUSTRIAL TYPE DUPLEX BLOW

www.rekossogutma.com

MERKEZİ SİSTEMLER
FREON CENTER SYSTEMS

YÜKSEK VERİM - Scroll kompresör teknolojisi sayesinde, yüksek ve düşük sıcaklık
uygulamalarında üstün performans sağlamaktadır. Its scroll compressor technology, t
prov des super or performance n h gh and low temperature appl cat ons.

SESSİZ FAN - Hem düşük devir fan motoru hem de Polipropilen malzemeden
üre lmiş fan kanatçığı sayesinde sessiz çalışmaktadır. It works s lently thanks to both the
low speed fan motor and the fan blade made of Polypropylene mater al.

SU TUTMAYAN YÜZEY - Dış ve iç ünite yüzeylerinde uygulanan elektrosta k rın
boya sayesinde yüzeyinde su barındırmaz, ayrıca çizilmelere karşı da dayanıklıdır. The
electrostat c oven pa nt appl ed on the surfaces of the outdoor and ndoor un ts, t does not
conta n water on ts surface and s also res stant to scratches.

1/3 KÜÇÜLTÜLMÜŞ DİZAYN - Scroll kompresörün ince ve dikey tasarımı
sayesinde, diğer muadil ürünlere kıyasla üçte bir oranında daha az yer kaplamaktadır.
The sl m and vert cal des gn of the scroll compressor, t takes up one th rd less space compared
to other equ valent products.

A SINIFI ENERJİ - %42 ye varan enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca sistemin toplam
IĞI
LLANIM KOLAYL

KU

kapasitesini kompresörlere eşit olarak dağıtarak enerji sarﬁya nı sınırlar. It prov des
energy sav ngs of up to 42%. In add t on, t d str butes the total capac ty of the system equally
to the compressors and l m ts the energy consumpt on.

SESSİZ FAN
LÜ

FAZ HIZ KONTRO

ALIĞI
EN İYİ VERİM AR

SOĞUK MUHAFAZA (-5 / +5)
DONMUŞ MUHAFAZA (-25 / -18)

TEKNİK ÖZELLİKLER (Gücü 5-150 HP cihazlar)
TECHNICAL SPECIFICATIONS (Devices between 5-150 HP)

Dış Üniteler / Outdoor Units

SES YALITIMI - Yarı herme k kompresörlerin treşiminden dolayı oluşan vibrasyonu
absorbe etmek amaçlı kapalı p gruplarda özel ses yalı mı mevcu ur. There s spec al
sound nsulat on n closed type groups n order to absorb the v brat on caused by the v brat on
of sem -hermet c compressors.

UZUN BAKIR BORULAMA - Sürekli presyon süreci içinde kompresörün eş zamanlı
emme/basma eylemini tekrarlaması bakır borulama mesafesini 500 metreye kadar
taşır. Bakır boru çapı op mum seçildiği için ilk ya rım maliye nden daha çok
tasarruf etmenizi sağlar. In the cont nuous press ng process, the compressor's s multaneous
suct on / compress on act on carr es the copper p p ng d stance up to 500 meters. It allows you
to save more on the n t al nvestment cost as the copper p pe d ameter s selected opt mally.

İç Üniteler / Indoor Units

YENİ

MERKEZİ SİSTEM

ANTALYA MERKEZ OFİS / ANTALYA FABRİKA / AYDIN ÇİNE OSB FABRİKA

MERKEZİ SİSTEME UYUMLU ENDÜSTRİYEL TİP
CENTRAL SYSTEM COMPATIBLE INDUSTRIAL TYPE
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HIZLI DONDURMA SİSTEMLERİ
IQF

Şoklama ve hızlı soğutma maksadıyla kullanılan bu odalarda ürünler özel hazırlanmış
arabalarla odaya alınır. İçeride homojen bir hava akışının sağlanması maksadıyla bir
tünel oluşturulmuştur. Hava ürünlerin üzerinde eşit miktarda dolaşır.
Şoklama odaları, müşterilerimizin mevcut işletmelerine ve ürün kapasitelerine göre
özel olarak tasarlanmaktadır.

ÖN SOĞUTMA (-18 / -25)
ŞOKLAMA (-35 / -40)

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Üre mden çıkış ısısı yüksek olan veya tesise muhafaza edilmek maksadıyla gelmiş
gıdanın taze saklama şartlarına ge rilmesine dayanmaktadır.
- Şoklama sırasında ürün sıcaklığının hızlı bir şekilde düşmesi sağlanarak, gıdaların
hücre yapısı içerisindeki öz suyun küçük kristaller halinde donması hedeﬂenmektedir.
- Ürünler -40 C' de hızlı bir şekilde şoklanarak -18C çekirdek sıcaklığına ulaş rılır. Bu
sayede ürünlerin bozulmasına sebep olan mikroorganizmaların çoğalma faaliyetleri
en yavaş seviyeye düşmüş olur ve ürünün doku kalitesi tazeye en yakın halde
muhafaza edilmiş olur.

Dış Üniteler / Outdoor Units

In these rooms, wh ch are used for shock ng and rap d cool ng, products are taken to the room
w th spec ally prepared trolleys. A tunnel has been formed n order to ensure a homogeneous
a r ﬂow ns de. A r c rculates evenly over the products.The freez ng chambers are spec ally
des gned accord ng to the ex st ng bus nesses and product capac t es of our customers.

B

- It s based on br ng ng the food that has a h gh ex t temperature from product on or that has
come to the fac l ty to be kept to fresh storage cond t ons.
- It s a med to freeze the sap n the cell structure of the food as small crystals by prov d ng a
rap d decrease n the temperature of the product dur ng shock ng.
- The products are qu ckly shocked at -40 C and reached to -18 C core temperature. In th s way,
the reproduct on act v t es of the m croorgan sms that cause the deter orat on of the products
are reduced to the slowest level and the texture qual ty of the product s preserved as close to
fresh.
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ÖN SOĞUTMA ŞOK ÜNİTESİ
PRE-COOLING SHOCK UNIT
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NEMLENDİRME ve NEM ALMA CİHAZLARI
HUMIDIFICATION AND DRY DEVICES

Ultrasonik nemlendirici, suyu sıvıdan soğuk buhara dönüştürmek için ultrasonik ses dalgalarını
kullanan bir nemlendirme sistemidir. Bu işlemle elde edilen buhar, bir iç fan vasıtasıyla odaya
dağı lır. Ultrasonik nemlendiriciler birçok endüstride kullanıma uygundur. Doğrudan nem
seviyesinin sağlanması, üre m verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve ürün kalitesini ar rır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

An ultrason c hum d ﬁer s a hum d ﬁcat on system that uses ultrason c sound waves to convert water from
l qu d to cold vapor. The steam obta ned by th s process s d str buted to the room by means of an nternal fan.

NEM ÇIKIŞI (o75mm)

Ultrason c hum d ﬁers are su table for use n many ndustr es. Prov d ng a d rect mo sture level ncreases

MOISTURE OUTPUT (o75mm)

product on efﬁc ency, susta nab l ty and product qual ty.

ÇALIŞMA PRENSİBİ / WORKING PRINCIPLE
SU GİRİŞİ ( 1/2 “)
WATER INLET ( 1/2 “)

NOOZLE BAĞLANTI GİRİŞİ A
NOOZLE CONNECTION INPUT A

12 X 12 ALÜMİNYUM FAN
12 X 12 ALUMINUM FAN

NOOZLE BAĞLANTI GİRİŞİ B
NOOZLE CONNECTION INPUT B

GÜÇ KABLOSU
POWER CORD

Odanın içerisindeki havanın ısınmasına neden olmaz.
Atomize su parçacıkları , ürünler tara ndan kolayca absorbe edilir.

It does not cause the a r n the room to heat up.
Atom zed water part cles are eas ly absorbed by the products.
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·Su Debisi

Water Flow

6000 ml/h

·Besleme Voltajı

Supply Voltage

220-240 VAC/50-60 HZ

·Güç Tüke mi

Power Consumpt on

260 W

·Hava Debisi

A r Flow

160 m³/h

·Çalışma Ortamı

Work ng Env ronment

0°/+40 °

·Osilatör Ömrü

Osc llator L fe

5000 h

·Su Girişi Bağlan sı

Water Inlet Connect on

½ ''

·Hava Giriş Bağlan sı

A r Inlet Connect on

75 mm

·Nem Çıkış Bağlan sı

Hum d ty Output Connect on

75 mm
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UZAKTAN İZLEME SİSTEMLERİ
REMOTE MONITORING SYSTEMS

Soğuk hava deponuzu oﬁsinizden yada dünyanın neresinde olursanız olun kontrol ve takip etme
imkanı sağlamaktadır. Soğuk hava depolarında arıza olması durumunda belirlediğiniz cep numarası,
faks veya mail adresinize rapor gönderilir. İstenildiği takdirde Rekos Soğutma bünyesinde bulunan
uzaktan izleme birimi yıllık anlaşmalar ile sizin yerinize soğuk odalarınızı izleyip, gereken durumlarda
hızlı müdahale olanağı sunmaktadır.
Uzaktan izleme ve takip sistemi ile herhangi bir arıza durumunda ürünlerinizde oluşabilecek kayıpların
önüne geçilmiş olunur. Ayrıca bu yeni nesil sistem sadece soğuk odalarınızı izlemek ile kalmaz, aynı
zamanda yöne r ve işleyişine göre kararlar alarak aksiyonunu değiş rir ve bilinen standart işleyişin
dışında çalışarak enerji tasarrufu sağlamaktadır.

GÖSTERGE PANELİ ÖZELLİKLERİ
PANEL SPECIFICATIONS
ORTALAMA SICAKLIK: Soğuk odanın ortalama sıcaklığını gösterir. Shows the average temperature of the
cold room.

AYAR NOKTASINDA GEÇEN SÜRE: Soğuk oda sıcaklığının set değerinde olduğu süre boyunca yüzdesel
değeri gösterir. D splays the percentage value dur ng the t me the cold room temperature s at the set value.
ÇALIŞMA SÜRESİ: Soğuk odanın çalışma yüzdesini gösterir. It shows the work ng percentage of the cold
It prov des the opportun ty to control and mon tor your cold storage from your ofﬁce or wherever you are n the
world. In case of malfunct on n cold storage, a report s sent to your mob le number, fax or e-ma l address. If
des red, the remote mon tor ng un t w th n Rekos Refr gerat on mon tors your cold rooms for you w th annual
agreements and offers qu ck ntervent on when necessary.
W th the remote mon tor ng and track ng system, losses that may occur n your products n case of any
malfunct on are prevented. In add t on, th s new generat on system not only mon tors your cold rooms, but also
manages and changes ts act on by tak ng dec s ons accord ng to ts operat on, and prov des energy sav ngs by
work ng outs de the known standard operat on.

room.

SOĞUTMA SÜRESİ: 1kompresör veya selenoid valﬁn çalışma yüzdesini gösterir. D splays the operat ng
percentage of 1 compressor or soleno d valve.

HACCP ALARMI: Kayıtlı HACCP alarmlarının sayısını gösterir. D splays the number of recorded HACCP
alarms.

ALARMLAR: Kayıtlı alarm sayısını gösterir. D splays the number of reg stered alarms.
AÇIK KAPI SÜRESİ: Soğuk oda kapısının açık kalma yüzdesini gösterir. Shows the percentage of the cold
room door be ng open.

DEFROST ZAMANI: Defrost ak f olduğundaki sürenin yüzdesini gösterir. D splays the percentage of t me
when defrost s act ve.
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GIDA KURUTMA SİSTEMLERİ
FOOD DRYING SYSTEMS

PATATES İŞLEME HATTI
POTATOES PROCESSING LINE

Yüksek verimli ısı pompalı, oda pi meyve-sebze-gıda kurutma sistemleri ile her türlü sebze,
meyve, balık, et ürünleri başta olmak üzere gıda ürünlerini hijyenik ortamda, düşük enerji tüke mi
ile ekonomik koşullarda, ürünlerin (meyvelerin, sebzelerin ve gıda ürünlerinin) doğal rengi, koku ve
aromasını kaybetmeden kurutma ih yaçlarına çözüm sağlamaktadır.
Isı Pompalı Oda Tipi Meyve – Sebze – Gıda Kurutma Sistemi
Özel İklimlendirme ve Nem Alma Sistemi ile Sıcaklık ve Nem Kontrolü
PLC Kontrol Sistemi ile kolay programlanabilir, kullanıcı dostu kontrol
Toz, kir, duman ve kötü hava koşullarından arınmış hijyenik kurutma ortamı·
Geleneksel kurutma sistemlerine göre % 40 - % 80 enerji tasarrufu imkanı
Basit ve isteğe bağlı modüler kurulum imkanı

W th h gh efﬁc ency heat pump, room type
fru t-vegetable-food dry ng systems, all
k nds of vegetables, fru ts, ﬁsh, meat
products, espec ally food products, n a
hyg en c env ronment, low energy
consumpt on and econom c cond t ons, the
products (fru ts, vegetables and food
products) are naturally It prov des
solut ons to dry ng needs w thout los ng ts
color, smell and aroma.

REKOS

Room Type Fru t – Vegetable – Food Dry ng System w th Heat
PumpTemperature and Hum d ty Control w th Spec al A r
Cond t on ng and Dehum d ﬁcat on System
Eas ly programmable, user-fr endly control w th PLC Control
SystemHyg en c dry ng env ronment free from dust, d rt, smoke
and bad weather cond t ons
40% - 80% energy sav ng compared to trad t onal dry ng
systemsPoss b l ty of s mple and opt onal modular nstallat on
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Teknolojik, basit ve entegre operatör paneli.
-Türk gıda kodeksine uygun üre m yapar.
-Malzeme cinsi 304 ve 316 paslanmaz çelik r.
-Kolay temizlenebilir hijyenik tasarım.
-Kolay ve sorunsuz bakım.
Technolog cal, s mple and ntegrated operator panel.
Makes product on n accordance w th Turk sh food codex.
Mater al type s 304 and 316 sta nless steel.
Easy to clean hyg en c des gn.
Easy and trouble-free ma ntenance.
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PVC ŞERİT PERDE
PVC STRIP CURTAIN
Ürünlerimizin içeriğindeki maddeler FDA tara ndan test edilmiş ve gıda temasına uygunluğu
onaylanmış r. Bütün bileşenleri Colorite Europe Ltd. tara ndan üre lmektedir. Gıda ve medikal
sektöründeki PVC içerikli ürünlerde kullanılan bileşenleri içermektedir. Yandaki amblemle
damgalanmış PVC şeritlerin gıda temasına uygunluk belgesi vardır. Bu damga, PVC şeritlerimizin
kesinlikle kanserojen katkı maddeleri içermediğini kanıtlamaktadır.

Ürünleriniz artık olması gereken değerlerde
ve sizin kontrolünüzde muhafaza edilecek!
Products no longer to be maintained under your control
with necessary values!

Bazı Besinlerin Isıl Karakteristikleri ve Depolama Koşulları
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Sıkış rılmış PVC'den üre lmiş r.
Kenarları yuvarla lmış r.
Kısmi esnek, yüzde yüz saydam, iiyi
yalı m sistemine sahip, dayanıklı ve
alev beslemez yapıdadır.
Minimum bakım gerek rir.
Şerit destek aksamları özel paslanmaz
çelikten veya galvanizden üre lir.
Her p kapı sisteminde kolay ve hızlı
montaj sağlar.
Askının ﬁziksel yapısı şeritlerin kolay
asılmasını ve istenildiğinde
çıkarılabilmesini sağlamaktadır.
The ngred ents of our products have been
tested by the FDA and approved for food
contact. All components are suppl ed by
Color te Europe Ltd. s produced by It
conta ns components used n PVCconta n ng products n the food and
med cal sector. PVC str ps stamped w th the
emblem on the s de have a cert ﬁcate of
conform ty for food contact. Th s stamp
proves that our PVC str ps are absolutely
free of carc nogen c add t ves.
FEATURES
Made of compressed PVC.
The edges are rounded.
It s part ally ﬂex ble, 100% transparent, has a good nsulat on system,
s durable and does not feed ﬁre.
Requ res m n mal ma ntenance.
Str p support components are produced from spec al sta nless steel or
galvan zed.
Prov des easy and fast assembly n all types of door systems.* The
phys cal structure of the hanger ensures that the str ps can be eas ly
hung and removed when des red.
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Thermal Characteristic and Storing Conditions of Some Foods

A / M : Ay / Month
H / W : Hafta / Week
G / D : Gün / Day

ANTALYA MERKEZ
ETİLER MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD.GÜLİN APT ALTI.
A GİRİŞ NO:28/B MURATPAŞA-ANTALYA
T-242 311 67 57 F-0242 311 67 58
ANTALYA FABRİKA
HABİBLER MAH. 5727 SOK. NO:4 KEPEZ-ANTALYA
T-0242 361 01 06 F-0242 361 10 16
ANTALYA ŞUBE
YILDIZ MH. YILDIZ CD. AKKAŞTAN APT. NO:27/B MURATPAŞA-ANTALYA
T-0242 247 50 21 F-0242 247 22 06
ADANA ŞUBE
FEVZİPAŞA MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI. NO:466 SEYHAN-ADANA
T-0322 227 00 93 F-0322 227 00 94
ANTAKYA ŞUBE
CUMHURİYET MAH. MUSTAFA SEVGİ CAD. NO:8 ANTAKYA-HATAY
T-0326 216 73 27 F-0326 216 24 89
İSKENDERUN ŞUBE
PINARBAŞI MAH. PINARBAŞI CAD. ÖZ YILDIZ APT. NO: 70 İSKENDERUN-HATAY
T-0326 616 20 04 F-0326 616 20 04

14001:2015

45001:2018

ANTALYA MERKEZ OFİS / ANTALYA FABRİKA / AYDIN ÇİNE OSB FABRİKA

ENDÜSTRİYEL ve TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

SOĞUK ODA PANELLERİ ve SOĞUK ODA KAPILARI

İZMİR ŞUBE
HALKAPINAR MAH. 1201/4 SOK. NO:4/E YENİŞEHİR-KONAK-İZMİR
T-0232 457 25 22 F-0232 457 25 22

9001:2015

REKOS

10002:2018

www.rekossogutma.com

