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Soğuk hava depolarının aydınlatılmasında kullanılan 
normal ve kompakt floresanlar (tasarruflu lambalar) 
yerini led armatürlere bırakmaktadır. Bunun en önemli 
nedeni ise normal ve kompakt floresanların soğuk 
depolarda aydınlatma yeteneklerini kaybetmeleridir. 
Oda planınızı verdiğinizde aydınlatma projesini 
ÜCRETSİZ edinebilirsiniz. Aydınlatma işinde pek çok 
sahada uygulama yeri bulunan LED’li aydınlatma 
sistemleri dünyada FRIGOLED markasıyla ilk kez 
soğuk depolama da kullanılmaya başlandı.

Soğuğun diğer aydınlatma sistemlerine verdiği negatif 
etkiler LED’li aydınlatmaya ömür artışı olarak pozitif 
katkı sağlıyor.
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Code

KOD
Code

EBATLAR  Dimensions

HACCP uygunluk Raf başına en fazla 100kg 
ağırlık kapasitesi

-40C /  +60C 
Isıya Dayanıklı

soğutma sistemleri

PREMIUM MASTER ÜRÜNLERSTANDART SERİ ÜRÜNLER

● PREMIUM TİCARİ ÜRÜNLER
● PREMIUM ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
● PREMIUM MASTER ÜRÜNLER
● 2/3/4/5 SEMİ-HERMETİK KOMPRESÖRLÜ
 PREMIUM MERKEZİ SİSTEMLER
● ÇİFT REJİM ÜNİTELER

● ISITMALI SOĞUTMALI ÜNİTELER
● ÇİFT KADEME ŞOKLAMA ÜNİTELERİ
● STANDART SERİ ÜRÜNLER
● 2/3/4  VİDALI KOMPRESÖRLÜ PREMIUM
 MERKEZİ SİSTEMLER

VİDALI KOMPRESÖRLÜ PREMIUM SPLIT SİSTEMLER 2/3/4 VİDALI KOMPRESÖRLÜ PREMIUM MERKEZİ SİSTEMLER

HUMITEK (ÖZEL UYGULAMALAR)
ÇİFT KADEME

ŞOKLAMA ÜNİTELERİ

soğuk depo aydınlatma sistemlerinde

2/3/4/5 SEMİ-HERMETİK KOMPRESÖRLÜ ve HAVA SOĞUTMALI
KONDANSERLİ PREMIUM MERKEZİ SİSTEMLER 

2/3/4/5 SEMİ-HERMETİK KOMPRESÖRLÜ ve S&T
KONDANSERLİ PREMIUM MERKEZİ SİSTEMLER 

inovatif çözüm
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INNOVATION IN FOOD SECURITY
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kilitli soğuk depo paneli

kontrollü atmosfer si̇stemleri̇
Atmosfer Kontrollü Soğuk Hava Depoları’nın 
kullanımı yurtdışında da olduğu gibi ülkemizde 
de hızla artmaktadır. 

O2 oranı düşürülerek CO2 oranının belli 
bir seviyede tutularak meyve ve sebzenin 
yaşlanmasını yavaşlatmak, bununla 
birlikte hastalık ve bakterilerin de üremesi 
ve yayılmasının önlenmesini amaçlayan 
bu sistem hiçbir kimyasal kullanılmadan 
ürünün depolama ömrünü iki katına kadar 
çıkarabilmektedir.

Atmosfer kontrollü soğuk oda kapılarını 
da üreten CANTEK, izolasyon, ultrasonik 
nemlendirme cihazları, uygun nem sensörleri 
tedariki ile yaş meyve sebze depolamasında 
geleceğin vazgeçilmez çözümü olan bu 
alanda komple çözümler sunmaktadır.

Özellikle Elma, Nar, Üzüm, Armut ve Kivi’de 
depolama sürelerini 2-3 katına çıkaran 
Atmosfer Kontrollü Depolar, üretici ve 
depocuya ürününü en iyi fiyat bulduğu 
dönemde pazarlama imkanı vererek, emeğini 
en iyi şekilde değerlendirme 
imkanı vermektedir.

SÜRGÜLÜ KAPI

ÇARPMA KAPI (Premium Series) ÇARPMA KAPI (Blast Freezeer)

et işleme tesisleri soğuk oda kontrol ve izleme sistemleri

enerji yönetimi

Cantek Red Meat, Mezbaha Ekipmanları 
Projelendirme, Üretim ve Taahhüt firmamız 
CANTEK GRUP çatısı altında faaliyet 
göstermektedir. 
Firmamız, Cantek Grubun 20 yılı aşkın anahtar 
teslim taahhüt işlerinde sahip olduğu birikimi, 
AR&GE ye yaptığı yatırımlar sayesinde, 2012 
yılından itibaren mezbaha ekipmanları üzerine 
imalat ve taahhüt hizmetlerine başlayarak 
kesimhane ve kırmızı et işleme sektöründe yerini 
almıştır 
Firmamız, dünya standartlarını esas alarak, et 
kalitesinin ve değerinin en üst düzeyde olmasını 

MONARAY GEÇİŞLİ SÜRGÜLÜ KAPI

ATMOSFER KONTROLLÜ SÜRGÜLÜ KAPI

FLIP FLAP KAPITEK KANAT OFİS KAPISI

GÜVENLİ GEÇİŞ KOLAY KULLANIM UZUN ÖMÜR ENDÜSTRİYEL YAPI

sağlayacak şekilde, büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanların kesimhanelerinin:
 
● Anahtar teslimi projelendirme 
● Altyapı, üst yapı, çelik ve betonarme yapı, 
elektrik,   yol ve her türlü inşai  işler’’
● Mezbaha ekipmanları, padok sistemleri
● Et işleme sistemleri, ileri et işleme sistemleri
● Soğutma sistemleri 
● Şoklama ve donmuş muhafaza sistemleri 
● Stok ürün raflama sistemleri 
● Poliüretan izolasyonlu hijyenik paneller ve 
kapılar

● İlgili tüm alan ve birimler arasındaki geçiş ve 
kontrol sistemleri
● İşletme içindeki hijyenle ilgili tüm ekipmanları 
● LED armatürlü aydınlatma sistemleri 
● Hijyenik ve endüstriyel  taban fayansı 
uygulaması 
● Octosense ileri teknoloji enerji tasarruf sağlayan 
soğuk oda izleme sistemleri; işlerini kapsamak 
kaydıyla, her projeyi müşterisinin ihtiyacına özel 
olarak tasarlar. 

soğuk depo kapıları

Cantek; 25 yılı aşan bir süredir 60 mm ile 200 mm 
arasında değişik ölçülerde, izolasyon kabiliyeti 
dünya standartlarına uygun, Kilitli Soğuk Depo 
paneli üretimi yapmaktadır. Türkiye’nin en eski 
panel üreticilerinden biri olan Cantek; ürünleri, 
kalitesi ve rekabetçi fiyatıyla müşterilerinin 
takdirini kazanmıştır.
Fabrikamızda üretilmekte olan soğuk depo 
panelleri, Cantek akıllı kontrol üniteleri ile yüksek 
verimlilik sağlamaktadır.

ENERJİ
‘e varan

TASARRUFU


