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Sagi Mühendislik olarak;   

Firmamız;

Ar-Ge’ye önem veren,

Enerji verimliliğine önem verem,

Modern, teknolojik ve doğaya zarar vermeyen ürünler tasarlayan,

Gelişime ve sürekli iyileştirmeye açık kalite anlayışını ilke edinen,

Müşterilerine çevre dostu ürün sunan,

As Sagi Engineering;

Our company;

R & D-oriented,

I do not care about energy efficiency,

Designing modern, technologically and harmless products,

Taking open quality approach to development and continuous improvement as a principle,

Offering eco-friendly products to its customers,

Faaliyet alanlarımız: Our Services

Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Engineering and Consultancy Services

Soğuk Hava Tesisi Cold Storage Plant

Serin Muhafaza Odası Climatized Storage Room

Soğuk Muhafaza Odası Cold Storage Room

Donmuş Muhafaza Odası Frozen Storage Room

Hızlı Soğutma Odası Blast Chiller Room

Şoklama Odası Blast Freezer Room

Atık ve Çöp Odası Garbage Room

Konteyner Tip Soğuk Ve Donmuş Oda Containerized Cold Rooms and Freezers

Sıcaklık ve Nem Kontrollü Test Odası Temperature and Humidity Controlled Test Room

İzotermik Kapı Isothermal Door

Split Tip Soğutma Üniteleri Split Type Refrigeration Units

Endüstriyel Tip Soğutma Üniteleri Industrial Type Refrigeration Units

Sandwiç Panel Sandwich Panel

Poliüretan Cephe ve Çatı Paneli Polyurethane Wall and Roof Panel

Seksiyonel Kapı Sectional Door

PVC Perde PVC Strip Curtain

Modüler Raf Sistemi Modular Shelf Systems

Uzaktan Kontrol Sistemi Remote Control System

Endüstriyel soğutma sistemleri alanında mühendislik & danışmanlık hizmetleri, projelendirme, satış, montaj, satış 
sonrası servis ve bakım hizmetleri alanında hizmet vermekteyiz.

Koşulsuz müşteri destek hizmeti ve yetkili servisleri ile hayata geçirdiği gerçek müşteri memnuniyeti bütününde 
çalışmalarını sürdürmektedir.

In the field of industrial cooling systems we provide engineering & consultancy services, projecting, sales, 
installation, after-sales service and maintenance services.

Unconditional customer support service and authorized services continue to work on the basis of real customer 
satisfaction.



PROJELER
PROJECTS

Soğuk Hava Deposu

Oda sıcaklık aralığı -5°C/+5°C

80 mm Sandviç Panel

1200 x 2000 mm net geçişli Sürgülü Kapı 

Soğuk Oda Aydınlatma Sistemi

Cold storage

Room temperature range -5°C/+5°C

80 mm Sandwich Panel

1200 x 2000 mm  Sliding Door

Cold Room Lighting System



PROJELER
PROJECTS

Donmuş Hava Deposu Frozen Storage Room

Oda sıcaklık aralığı -18°C/-22°C Room temperature range -18 ° C / -22 ° C

120 mm Sandviç Panel 120 mm Sandwich Panel

900 x 1900 mm net geçişli Menteşeli Kapı 900 x 1900 mm  Hinged Door

Meyve Sebze Soğuk Hava Deposu Fruit and Vegetables Cold Storage Room

Oda sıcaklık aralığı -5°C/+5°C Room temperature range -18 ° C / -22 ° C

80 mm Sandviç Panel 80 mm Sandwich Panel

1500 x 2000 mm net geçişli Sürgülü Kapı 1500 x 2000 mm  Sliding Door



PROJELER
PROJECTS

Et Soğuk Hava Deposu

Oda sıcaklık aralığı 0°C/+2°C

80 mm Sandviç Panel

1200 x 2000 mm net geçişli Sürgülü Kapı 

Paslanmaz raf sistemi

Meat and Meat Products Cold Room

Room temperature range 0°C/+2° C

80 mm Sandwich Panel

1200 x 2000 mm  Sliding Door

Modular Shelf Systems

Et Hazırlık Soğuk Hava Deposu

Oda sıcaklık aralığı 0°C/+2°C

80 mm Sandviç Panel

Paslanmaz çalışma tezgahları

Meat and Meat Products Cold Room

Room temperature range 0°C/+2° C

80 mm Sandwich Panel

Stainless steel workbenches



SOĞUTMA GRUPLARI
REFRIGERATION UNITS 

Refrigeration Units  have CE certification.
R-404A (CFC Free) is oftenly used as refrigerant.        
Our units have top quality european made compressors. 

According to capacity requirement in cooling groups; hermetic 
vs scroll compressor is used.

Cihazlarımız Avrupa Birliği normlarına uygun olarak CE belgeli olarak üretilmektedir.

Tüm cihazlarımızda çevre dostu R-404A (CFC Free) soğutucu akışkan kullanılmaktadır. 

Tüm cihazlarımızda birinci sınıf Avrupa malzemeler ile Avrupa malı yüksek kaliteli Kompresörler kullanılmaktadır.       

Soğutma gruplarında kapasite ihtiyacına göre; hermetik veya scroll kompresör kullanılmaktadır.        



SOĞUK ODA PANELLERİ
COLD ROOM PANELS

Panellerin; İki sac arasında 42kg/m³ (+-%2) yoğunlukta B2 Class Poliüretan dolgulu olup dış yüzeyleri hijyeniktir.

Panellerin yüzeyleri oluklu (su yollu) olarak imal edilmektedir.

Paneller kilitli sisteme (çekme ve kilitlenebilme) özelliğine sahip olup, kilit sisteminde krom malzeme kullanılmaktadır.

Paneller birbirlerine erkek-dişi geçme detayı ile birleştirilmektedir.

Montaj sonrası sökülmek üzere, tüm panel yüzeyleri koruyucu film kaplı olarak sevk edilmektedir.

Panellerin iç ve dış köşe birleşimlerinde panel yüzeyleri ile aynı malzemeden üretilmiş özel aksesuarlar kullanılmaktadır.

60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm

The ceiling and wall panels are produced in 3 different categories in terms of surface types.

POLY: These panels have 0.50 mm thick galvanized sheet, polyester based paint in the color of RAL 9002.

PVC: These panels have 0.50 mm thick galvanized sheet, 120 µ antibacterial PVC coating.

CRNI: These panels have 0.50 mm thick sheet,  first class grade 304 stainless steel is used.

Wall panels are produced with special flanges (notched) in order to ensure complete impearmeability.

Panels are produced in 1110 mm width as a standard and can be produced in a length of 13.50 meters, if required by the project.

The Floor panels are produced in 2 different categories in terms of surface types.

Honeycomb, non-slip PLYWOOD is used on the top surface of the panels as a standard.

CRNI can be applied on the PLYWOOD, if required.

Panels have a load bearing capacity of 2.000 kg / m².

Panels are produced in 1110 mm width as a standard and can be produced in a length of 8,00 meters maximum.

Panels are produced with a polyurethane filling between two sheets with a density of 42 kg / m³ ( +2 ).

The panels are corrugated (channelled) on the surface.

Panels have a lock system (pulling and locking specification) and chrome material is used in the lock system.

Panels are locked into each other with male and female joints.

All panel surfaces are delivered with a protective film to be removed during assembly.

Wall-floor, wall-ceiling connections will be reinforced by special steel profiles made from same material used on panel.

GENEL ÖZELLİKLERİ  GENERAL FEATURES

PANEL KALINLIĞI 

PANEL THICKNESS COLD ROOM FREEZER ROOM BLAST FREEZER 

Paneller standart olarak 1110 mm eninde olup, projeye göre 13,50 metre uzunluğunda üretilebilir.

ZEMİN PANELİ  FLOOR PANELS

Zemin panelleri gıda tüzüğüne uygun olup, üst yüzey tipleri açısından 2 farklı şekilde üretilmektedir.

PLW: Zemin panelinin üst yüzeyinde standart olarak petek desenli kaymaz PLYWOOD malzeme kullanılmaktadır.

CrNi: Zemin panelinin üst yüzeyinde isteğe bağlı olarak CR-Ni + Kontrplak  malzeme kullanılmaktadır.

Paneller 2.000 kg / m² yayılı yük taşıma kapasitesine sahiptir.

TAVAN ve DUVAR PANELİ      THE CEILING and WALL PANELS

Tavan ve duvar panelleri gıda tüzüğüne uygun olup, yüzey tipleri açısından 3 farklı şekilde üretilmektedir.

POLY: İç ve dış yüzeylerinde 0,50 mm kalınlıkta galvaniz sac olup, üzerinde RAL 9002 renginde polyester esaslı boya mevcuttur.

PVC: İç ve dış yüzeylerinde sac kalınlığı 0,50 mm olup, galvaniz üzerine 120 µ Antibakteriyel PVC kaplama mevcuttur.

CRNI: İç ve dış yüzeylerinde sac kalınlığı 0,50 mm olup, 304 kalite 1.sınıf paslanmaz malzeme kullanılmaktadır.

Tam sızdırmazlık özelliğini sağlamak için duvar panelleri özel kulaklı (kertmeli) bir yapıda üretilmektedir.

Paneller standart olarak 1110 mm eninde olup, projeye göre 8,00 metre uzunluğunda üretilebilir.



SOĞUK ODA KAPILARI
COLD ROOM DOORS

Tüm kapılarımız; Yüksek kaliteli, kullanışlı ve estetik bir yapıya sahiptir

Tüm kapılarımız dışardan kilitlenebilir yapıdadır. Menteşeler, yükselen tiptedir.

Kapı kilitli olsa dahi içeriden açılabilen fosforlu antipanik kolu mevcuttur.

Kapılarımızın yüzey sacı, standart galvaniz kaplama üzerine polyester boyalıdır.

Kapı kanadında, iki sac arasına 42kg/m³ (+-%2)yoğunlukta poliüretan enjekte edilmiştir

Kapı kenarlarında, alüminyum profiller ve bu profillere geçmeli silikon esaslı bombeli lastikler kullanılmaktadır.

Kasa: Panele Montajlı, Plastik ve Alüminyum olacak şekilde üç farklı tipte üretilmektedir.

Door Frame: It is produced in three different types as Mounted on the Panel, Plastic and Aluminium. 

Kanat:  İki sac arasına 40 kg / m³ ( +2 ) yoğunluğunda poliüretan enjekte edilerek üretilmektedir.

Wings: A polyurethane filling between two sheets with a density of 42 kg / m³ ( +2 ).

Kanat Kalınlığı: Normal soğuk depolarda 68 mm, donmuş muhafaza depoların da ise 92 mm'dir.

Thickness: 68 mm in regular cold rooms and 92 mm in deep freezer cold rooms.

Yüzey Sacı: Standart imalatlar da kanadın her iki yüzü polyester sacdır. (POLY) Ayrıca isteğe bağlı olarak PVC ve CRNI 
yapılabilmekte ve PVC yüzeyler için bazı standart renklerde üretilebilmektedir.

MENTEŞELİ KAPILAR SÜRGÜLÜ KAPILAR

HINGED DOORS SLIDING DOORS

DOUBLE ACTING SWIMG DOOR OFFICE  DOORS

Surface Sheet: Both surfaces of the wing is made in polyester sheet (POLY) in standard production. It can be produced in PVC and 
CRNI, if requested, and can be produced in some standard colors for PVC surfaces.

Isı Köprüsü: Normal muhafaza odalarında kapı kanadını çevreleyen tek sıra özel kauçuk contalıdır. Donmuş muhafaza odalarında ki 
kapılarının kasasında gerektiğinde çok kolay değişen ısıtıcı (rezistans) mevcuttur.

Thermal Bridge: The thermal bridge have a single line of special rubber joint surrounding and sealing the door wing in regular cold 
rooms. There is an easy-to-change heater (heating coil) in the frame of deep freezer cold room doors.

BAR KAPILARI OFİS KAPILARI



SOĞUK ODA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ
COLD ROOM REMOTE MONITORING SYSTEM

Uzaktan izleme  sistem ile; 

İnternet üzerinde soğuk odanıza ulaşabilir, sistemin tüm ayarlarına değiştirebilirsiniz.

Soğuk oda sıcaklık değerlerini anlık ve geriye dönük olarak görebilirsiniz.

Sıcaklık değerleriniz 6 - 12 ay arası süre ile geriye dönük kayıt altına alınmaktadır.

Your temperature values are recorded retrospectively for a period of 6 to 12 months.

In the event of a malfunction, a warning message is sent by e-mail to the addresses registered in the system.

With extra equipment you can also get a warning message on your mobile phones.

KONTROL KAYIT UZAKTAN ERİŞİM

Arıza durumunda sisteme kayıtlı adreslere mail ile uyarı mesajı gelmektedir.

İlave ekipman ile cep telefonlarınıza da uyarı mesajı alabilirsiniz.

With remote monitoring system;

You can access the cold room on the internet, you can change it to all the settings of the system.

You can see cold room temperature values instantaneously and retrospectively.

CONTROL RECORD  REMOTE ACCESS



ULTRASONİK NEMLENDİRME SİSTEMİ
ULTRASONIC HUMIDIFIING SYSTEM

Kilo kaybını önler

Raf ömrünü uzatır

Kalitesini korur

Bakımı kolaydır

A humidification system to be installed in the cold room has advantages:

Prevents weight loss

Extends shelf life

Maintain quality

We handling.

Humidification in Cold Storage Depots;

Because it is known; causes a process to be created. Moisture is very low, air, moisture, and this is an efficient production. Lower 
quality products have a lower value. Moisturization prevents water loss, protects the product and extends the shelf life.

Soğuk Depo Depolarında Nemlendirmek;

Bilindiği üzere; soğutma işleminin bir parçası olarak havadan nem alındığından soğuk hava depolarında üründe su kaybı meydana 
gelmektedir. Nem çok düşük olduğunda, hava, ürünün nemini çıkarır ve bu da ürünlerin kalitesine etki eden dehidrasyona neden 
olur. Daha düşük kaliteli ürünler daha düşük bir değere sahiptir. Nemlendirme, su kaybını önler, ürünü korur ve raf ömrünü uzatır. 

Soğuk odaya kurulacak bir nemlendirme sistemi aşağıdaki 
avantajlara sahiptir:



PVC ŞERİT PERDE
PVC STRIP CURTAIN 

PVC Şerit Perde, 
Soğuk Oda kapısı açıldığında hava akışını en aza indirir ve termal yükü azaltır. 
Böylelikle ısı kaybı en alt seviyeye indirilmiş olur.

PVC Şerit Perde soğuk odalar için gerekli sağlıklı malzemelerden üretilmiştir.

PVC Şerit Perde toz geçişini azaltır ve ortamın sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlar.

PVC Şerit Perde gürültü ve ses kirliliğini önler. İşletmede sağlıklı bir ortam oluşmasına yardımcı olur.

PVC Şerit Perde birimler arasında ısı geçişlerini önler.

Bakım

• PVC Şerit Perde sistemleri minimum bakım gerektirmektedir. Nemli bez ile silinmesi yeterlidir.

Kurulum

Donmuş Odalar için Düşük Sıcaklık PVC şerit Perde

Kolay alev alan ortamlar için Anti Statik PVC Perde

Forklif ve taşıyıcı araçların çok geçiş yaptığı alanlar için Takviyeli PVC Şerit Perde

PVC Strip Curtain

PVC Strip Curtain is produced from the healthy materials required for cold rooms.

PVC Strip Curtain reduces dust passage and keeps the environment healthy.

• Kolay ve hızlı kurulum sağlar.

• Montaj kolaylığı sağlar. İsteğe bağlı olarak duvar ve tavan kısmına montaj yapılabilir.

• Kurulum yüksekliğine bağlı olarak taşıyıcı aksam Plastik veya Galvaniz malzemeden yapılmaktadır.

Malzeme Çeşitliliği

Soğuk Odalar için Standart PVC şerit Perde

Standard PVC Strip Curtain for Cold Rooms

Low Temperature PVC Strip Curtain for Frozen Rooms

Anti Static PVC Curtain for easy flammable environments

PVC Ribbed Curtain reduces the air flow the most and reduces the thermal load when the Cold Room door is 
opened. In this way, the heat loss is reduced to the lowest level.

PVC Strip Curtain prevents noise and noise pollution. It helps to create a healthy environment in business.

• PVC Strip Curtain systems require minimum maintenance. Wiping with a damp cloth is sufficient.

• Provides easy and fast installation.

• Provides ease of assembly. Depending on demand, it can be mounted on wall and ceiling area.

• Depending on the installation height, the carrier is made of plastic or galvanized material.

Setup

Material Diversity

PVC Strip Curtain prevents heat transitions between units.

Maintenance



Sagi Mühendislik
Fatih Mah. Selehattin Eyyübi Cad. No:8

Resim İstanbul Sitesi C63 Sancaktepe / Istanbul 

+90 216 377 73 62   +90 535 700 0 800

info@sagimuhendislik.com

www.sagimuhendislik.com


